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RESUMO

Esta dissertação tem como objetivo refletir sobre a possibilidade de o STF, como fonte de
informação, através da sintonia da sua pauta de julgamentos com a pauta da opinião pública,
influenciar a agenda de notícias dos meios de comunicação em massa brasileiros. Para atingir esse
propósito é necessária uma mudança no paradigma dos estudos existentes no meio acadêmico do
Direito pátrio, que tentam demonstrar, por meio da percepção comum de manipulação e da
superficialidade das informações produzidas pelos meios de comunicação de massa, a influência
que dos meios midiáticos exercem sobre as decisões judiciais. Para tanto, utiliza-se, como
fundamento teórico para o desenvolvimento do estudo, a perspectiva da proposta de Patrick
Charaudeau, apresentado em sua obra Discurso das Mídias que permitiu explicitar as estruturas
discursivas midiáticas e o funcionamento dos meios de comunicação em massa, bem como os
estudos do professor Joaquim Falcão que vem pesquisando extensivamente a relação do Supremo
Tribunal Federal com a mídia.

Palavras-chave: Supremo Tribunal Federal; meios de comunicação em massa; mídia; influência;
julgamentos.

ABSTRACT

This thesis has objective to reflect about the possibility of the Federal Supreme Court induces, as
a source of information, through the harmony of their trials agenda with the public opinion agenda,
the agenda settings of the Brazilian mass media. To strike this goal is important change the
paradigm involving the existing studies in Brazilian law academic that try to demonstrate, through
the regular manipulation perception and superficiality of the information produced by the mass
media, the influence that media produces in court decisions. Therefore, it uses, as a theoretical
background to development of the study, the view proposed by Patrick Charaudeau and described
in his book The Media’s Speech that was able to explain the media discursive structures and the
mass media behavior, as well the studies of Professor Joaquim Falcão that is researching
extensively the relationship between Federal Supreme Court and mass media.
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INTRODUÇÃO
A Revolução Industrial trouxe profundas transformações para os meios de produção. Tais
transformações acarretaram o surgimento da empresa moderna e modificou significativamente as
relações socioeconômicas existentes.
De forma similar, afirma-se que a sociedade vive uma revolução informacional que
acontece devido ao aprimoramento dos meios de comunicação, o que possibilita o acesso
coletivizado da informação e, ainda, a interoperabilidade 1 na rede mundial de computadores.
Consequentemente, a revolução informacional também trouxe desdobramentos sobre as próprias
transformações outrora trazidas pela revolução industrial, incrementando as tecnologias existentes
e criando novas tecnologias. Devido a estas transformações afirma-se que estamos vivendo numa
sociedade da informação, contudo existem aqueles que preferem chamá-la de sociedade do
conhecimento ou sociedade pós-industrial.
De acordo com a Pesquisa Brasileira de Mídia de 2015, 95% dos entrevistados afirmaram
ver TV, sendo que 73% têm o hábito de assistir diariamente. Em média, os brasileiros passam mais
de 4 horas por dia expostos ao televisor, números superiores aos encontrados na pesquisa realizada
em 2014, que apresentava uma média diária de um pouco mais de 3 horas. O rádio aparece como
o segundo meio de comunicação mais utilizado pelos brasileiros, mas seu uso caiu de 61% para
55% na comparação entre a pesquisa elaborada em 2014 para a de 2015.2
A pesquisa também indicou que praticamente a metade dos brasileiros, 48%, usa internet,
sendo que o percentual de pessoas que a utilizam todos dos dias cresceu de 26% em 2014 para 37%
em 2015. Aliás, o hábito de uso da internet também é mais intenso do que o obtido anteriormente.
Em 2014, os usuários das novas mídias ficaram conectados, em média, uma pouco menos de 4
horas diariamente, mas em 2015 a pesquisa informou que a média diária passou para quase 5 horas.
A pesquisa também indicou que o uso de aparelhos celulares como forma de acesso à internet já
compete com o uso por meio de computadores ou notebooks, 66% e 71%, respectivamente. O uso
1

Capacidade de um sistema (informatizado ou não) de se comunicar de forma transparente (ou o mais próximo disso)
com outro sistema (semelhante ou não). Para um sistema ser considerado interoperável, é muito importante que ele
trabalhe com padrões abertos ou ontologias. Seja um sistema de portal, seja um sistema educacional ou ainda um
sistema de comércio eletrônico, ou e-commerce, hoje em dia se caminha cada vez mais para a criação de padrões para
sistemas.
2
BRASIL. Presidência da República. Secretaria de Comunicação Social. Pesquisa brasileira de mídia 2015: hábitos
de consumo de mídia pela população brasileira. – Brasília: Secom, 2014. Disponível em: <http://www.secom.gov.br/
atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midiapbm-2015.pdf>. Acesso em: 28 dez. 2015.
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de redes sociais influencia esse resultado. Entre os internautas, 92% estão conectados por meio de
redes sociais, sendo as mais utilizadas o Facebook (83%), o Whatsapp (58%) e o Youtube (17%). 3
Os resultados da Pesquisa Brasileira de Mídia de 2015 ainda revelaram que o percentual de
brasileiros que leem jornais ao menos uma vez por semana permaneceu estável em 21%. Apenas
7% leem diariamente, sendo a 2ª feira o dia da semana mais mencionado pelos leitores (48%), e o
sábado o menos mencionado (35%). O uso de plataformas digitais para leitura de jornais ainda é
baixo: 79% dos leitores afirmam fazê-lo mais na versão impressa, e 10% em versões digitais. Em
relação às revistas, encontrou-se um cenário semelhante ao dos jornais, ou seja, 13% dos brasileiros
leem revistas durante a semana, número que cresce com o aumento da escolaridade e da renda dos
entrevistados. As versões impressas (70%) são mais lidas do que as versões digitais (12%). 4
Acontece que, apesar desse acesso coletivizado da informação em que o indivíduo
experimenta uma globalização tecnológica da informação, paradoxalmente percebe-se um natural
isolamento individual o que faz com que os meios de comunicação em massa assumam um
importante papel de catalisador da opinião pública.5
Apesar de assumir a função de catalisador da opinião pública, os meios de comunicação
em massa transmitem a informação de forma tão ampla e contínua que no discurso geral, no
discurso não especializado funcionalmente, o que se sabe sobre o direito é aquilo que os meios de
comunicação informam sobre o direito. Consequentemente, o “saber” do direito só ganha
significado para o receptor da informação quando passa pela seletividade midiática. Todavia, cabe
enfatizar que, apesar do aparente problema do discurso midiático, pois existe uma autêntica
dificuldade de se conseguir um consenso social diante da multiculturalidade e da complexidade das
sociedades modernas, os meios de comunicação em massa ainda demonstram ser os melhores
veículos de informação da opinião pública, cujo papel nas sociedades democráticas de direito pode
ser entendido como fator de legitimação das atividades e opções políticas exercidas pelas
instituições republicanas.
Sabe-se que, teoricamente, os magistrados têm pouca ou nenhuma conexão com o público
em geral, tendo em vista que formalmente, eles não precisam consultar a opinião pública quando

3

Idem.
Idem.
5
SOUZA, Artur César de. A decisão do juiz e a influência da mídia. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010,
p. 32.
4
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tomam suas decisões. Contudo, a verdade é que os magistrados podem ser afetados pela opinião
pública, principalmente quando a decisão tomada pode gerar algum tipo de repercussão midiática.
Esta última afirmação pode ser corroborada através da análise dos dados da última pesquisa
da Associação dos Magistrados Brasileiros de 2015 onde a repercussão midiática é considerada um
fator muito importante para 13% dos magistrados de 1º grau, subindo para 23,7% nos de 2º grau e
atingindo 43,5% dos magistrados de tribunais superiores. 6
Talvez esses números reflitam o porquê de ultimamente existirem muitos estudos no meio
acadêmico do Direito tentando demonstrar — apesar da dificuldade das observações empíricas que
não podem ser comprovadas com exatidão — a influência dos meios de comunicação em massa
no Poder Judiciário.
Entretanto, mesmo existindo uma variedade de efeitos e uma diversidade de conclusões
doutrinárias sobre a influência dos meios midiáticos, não pode ser esquecido a necessidade social
de transmitir e receber informações úteis ao benefício e ao enriquecimento cultural, social e
econômico das sociedades modernas, uma vez que a informação permite que o indivíduo interprete
a sua vida e guie as suas ações.
O presente trabalho, de maneira específica, propondo uma mudança no paradigma dessas
pesquisas, visa saber se e como o Poder Judiciário, mais especificamente o Supremo Tribunal
Federal, influencia a agenda dos meios de comunicação em massa brasileiros, fornecendo notícias
e, dessa forma, desenvolvendo uma imagem clara da dinâmica jurídica dos julgamentos que são
realizados na suprema corte brasileira. Esta influência fornece ao Supremo Tribunal Federal um
poderoso, mas impreciso mecanismo para motivar debates para questões que são excluídas da
discussão política nacional, tais como: a ADI 3510, relativa a Lei de Biossegurança e que tinha
como questão principal a pesquisa com células-tronco embrionárias; a ADPF 54, que tratou sobre
o aborto de fetos anencéfalos (com má-formação do cérebro e do córtex — o que leva o bebê à
morte logo após o parto) e, mais recentemente, a ADI 4815, que garantiu a livre publicação de
biografias, séries e filmes que retratam os fatos sem a necessidade de autorização do biografado.
Essa tendência de migração da resolução de questões relevantes do ponto de vista político,
social e moral para o Poder Judiciário, denominda de judicialização da política, teve como
principal causa a forte desilusão com a política majoritária, que por sua vez decorreu da crise de
6

ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS. A AMB quer ouvir você 2015. Brasília: AMB, 2015.
Disponível em: <http://www.amb.com.br/novo/wp-content/uploads/2015/12/Pesquisa-PDF.pdf>. Acesso em: 28 dez.
2015.
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representatividade dos membros do Poder Legislativo. Consequentemente, ao se verem imersos
em atividades políticas e por não terem sido escolhidos pela vontade popular, os ministros do
Supremo Tribunal Federal sentiram a necessidade de ampliar a transparência de sua atividade.
Nesse processo de maior exposição e transparência é que a cúpula do Poder Judiciário brasileiro,
em direção ao preenchimento da legitimidade de suas decisões, cria, entre outros veículos de
comunicação, TV Justiça.
O problema é que a crescente exposição do STF nos meios midiáticos pode gerar
consequências indesejáveis, visto que o “drama” do julgamento transmitido pode tornar-se apenas
um fato superficialmente espetacular e os ministros podem sofrer sintomas da cultura da
celebridade.7
Diante desses contornos delimitadores, percebe-se a necessidade que este estudo tem de
trilhar pela interdisciplinaridade, pois além da utilização de categorias epistemológicas próprias do
direito será necessário utilizar categorias epistemológicas da antropologia, da sociologia e da
comunicação social.
Para analisar a relação que o Supremo Tribunal tem com os meios de comunicação em
massa, formulou-se as seguintes problematizações: (i) o que se entende como meios de
comunicação de massa? (ii) como acontece a construção do discurso midiático e a posterior
transmissão da informação? (iii) como os meios de comunicação em massa vem noticiando o STF?
(iv) como tem sido a relação do Supremo Tribunal Federal e de seus ministros com os meios de
comunicação em massa?
Os temas abordados no primeiro capítulo funcionam como elementos de pré-compreensão
da pesquisa. Inicialmente existe uma abordagem da linguagem e sua importância para a construção
da realidade social. Em seguida, sob o ponto de vista principal de Patrick Charaudeau, encontra-se
a análise dos elementos construtores essenciais do discurso midiático, bem como a constituição do
contrato de informação existente entre os meios de comunicação em massa e a sociedade, além da
seletividade feita pela mídia para a elaboração do seu discurso de informação. Para fechar o
primeiro capítulo, são apresentados estudos sobre a influência dos meios de comunicação, criandose assim um conjunto inicial de reflexões no sentido de fundamentar a pesquisa.

7

A cultura da celebridade é um fenômeno essencialmente moderno, que emergiu em meio a tendências do século XX
como a urbanização e o rápido desenvolvimento da cultura de consumo. Ela foi profundamente desenvolvida pelas
novas tecnologias que permitem facilmente a reprodução mecânica de imagens e a disseminação extremamente rápida
de imagens e informações através de meios de comunicação como rádio, cinema, televisão e internet.
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O segundo capítulo trata, inicialmente, de pesquisas realizadas pelo professor Joaquim
Falcão, da Fundação Getúlio Vargas – FGV, que comprovam o crescimento considerável, nos
últimos anos, de notícias sobre o Supremo Tribunal Federal. Posteriormente, após um breve
histórico das ADI 4277 e ADPF 132, parte-se para a análise de notícias referente ao julgamento
das ações que tratou da união estável homoafetiva, cujo objetivo é melhor exemplificar o impacto
que o agendamento da pauta do Supremo Tribunal Federal reflete nas notícias sobre suas decisões
judicias nos meios de comunicação em massa. Para a realização dessa etapa foi elaborada uma
pesquisa quantitativa nas páginas eletrônicas da Folha (www.folha.uol.com.br/), da Veja
(veja.abril.com.br/) e de O Globo (oglobo.globo.com/) além dos jornais impressos Folha de S.
Paulo e O Globo, durante a semana de julgamento das ações no STF. A metodologia e os veículos
de referência para a pesquisa foram semelhantes aos utilizados pelo professor Joaquim Falcão para
a formação dos seus resultados.
O terceiro capítulo analisa a relação do Supremo Tribunal Federal com os meios de
comunicação em massa. Para atingir esse objetivo é necessário, precipuamente, orbitar sobre a
questão da publicização dos julgamentos realizados pela maior instância do poder judiciário
brasileiro que são transmitidos, ao vivo, pela TV Justiça. Consequentemente, o item a ser abordado
logo em seguida explora a controvérsia gerada com a criação do canal de TV, visto que, se por um
lado a opinião pública tem a possibilidade de entrar no tribunal para conformar um novo par que
também deve ser convencido, existe também o problema de os ministros serem alçados à condição
de celebridades, uma vez que a criação da TV Justiça potencializou o assédio aos ministros, ainda
mais após os excessos que cometeram no julgamento da AP 470, conhecido popularmente como
“mensalão”. Diante da publicidade e da transparência de seus julgamentos em plenário, o item
seguinte do capítulo tenta verificar essa maior exposição do Supremo Tribunal Federal e seu
relacionamento com a opinião pública. Em seguida, para finalizar o capítulo, é importante
determinar as diferenças existentes entre a elaboração do discurso jurídico — que dispõe de
elementos próprios do seu sistema — e do discurso midiático — que também possui seus próprios
elementos.
Nas considerações finais são apresentadas reflexões centrais sobre a problemática, aspectos
do aprendizado decorrente desta pesquisa e as possibilidades de sua continuidade.
Com a consciência que o objetivo traçado neste trabalho é um risco de difícil incursão, pois
estudar os efeitos que o agendamento da pauta do Supremo Tribunal Federal pode ocasionar na
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agenda de notícias dos meios de comunicação em massa reclamam uma atenção particular quando
diante dos resultados produzidos pelo exercício da atividade jurisdicional da suprema corte
brasileira.
Em se tratando de fundamento teórico — apesar das dificuldades decorrentes da
complexidade do objeto escolhido — o desenvolvimento do estudo guia-se pela perspectiva da
proposta de Patrick Charaudeau, apresentado em sua obra Discurso das Mídias e que permitiu
explicitar as estruturas discursivas midiáticas e o funcionamento dos meios de comunicação em
massa e pelos estudos do professor Joaquim Falcão que vem pesquisando extensivamente a relação
do Supremo Tribunal Federal com a mídia.
Por este motivo, opta-se, como método de procedimento, pelo monográfico, uma vez que
se objetiva a realização de um estudo de uma temática delimitada e específica, o que proporciona
mais segurança à elaboração da pesquisa. No que se refere à técnica de pesquisa, escolheu-se, neste
aspecto, utilizar a bibliográfica, para um embasamento teórico, com utilização da doutrina
especializada na temática, a documental para análise, por amostragem, de discursos mediáticos
elaborados pelos meios de comunicação em massa com informações sobre os julgamentos
realizados pelo STF ao decidir sobre temas com grande repercussão midiática.
Por fim, a título de reforçar a opção pelo tema, agregue-se que — numa perspectiva
profissional — para além da importância do tema à luz do viés científico e da temática inédita, a
relevância do estudo se justifica pelo fato de que um dos objetos nucleares da pesquisa é a relação
do STF — fonte transmissora de informação — com os meios de comunicação em massa, matéria
com a qual o pesquisador se encontra estritamente vinculado, eis que atuou na área da comunicação
e hoje optou pela área jurídica. Nesse sentido, interessa saber como, de que modo e em até que
ponto os meios de comunicação em massa agendam as suas notícias conforme as tomadas de
decisões realizadas pelos ministros do Supremo Tribunal Federal de temas importantes para a
sociedade brasileira. Trata-se, pois, de assuntos que interessam de perto toda a sociedade, uma vez
que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas de maneira técnica e imparcial.
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1 OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E A CONSTRUÇÃO DOS DISCURSOS
MIDIÁTICOS
Cerca de 2,5 milhões de anos atrás, no continente africano, berço da humanidade, uma
espécie de hominídeo do gênero Australopithecus — ou os africanus do sul da África, ou os
afarensis do leste — originou uma linhagem que eventualmente evoluiu para o nosso gênero Homo,
cujo mais antigo já identificado é o Homo habilis, com cerca de 2,4 milhões de anos e que tinha
um volume de massa cerebral maior em relação ao seu antecessor. 8
Segundo o entendimento de Steven Roger Fischer, o cérebro maior do Homo habilis
permitiu que agrupamentos cada vez maiores e mais complexos se desenvolvessem, exigindo
sociedades mais estruturadas e favorecendo maior propagação entre os membros com habilidades
mentais superiores. Somente no crânio desse hominídeo foi encontrada pela primeira vez a
saliência da área de Broca que é fundamental para a elaboração da fala e da linguagem de sinais,
permitindo que, apesar de não ser fisicamente possível a articulação para o surgimento de palavras,
o habilis desenvolvesse os caminhos neurais para uma linguagem bastante rudimentar. O Homo
ergaster — espécie de hominídeo que sucedeu o habilis — também apresentava o pequeno buraco
na vértebra da caixa torácica através do qual passa a medula espinhal e cujos nervos controlam os
músculos da caixa torácica usados especificamente na expiração. Contudo, devido ao seu tamanho
tão pequeno e a uma quantidade insignificante de tecido nervoso, as expirações necessárias à fala
tornavam-se incontroláveis. Consequentemente, apesar de as duas espécies mais antigas de Homo
serem capazes de padrões de fala curta, lenta e não modulada, eram incapazes de um arranjo
sistemático de sons vocais significativos. Os atributos físicos necessários à fala articulada humana
e que indica um uso possível do discurso vocal surge com uma espécie de hominídeo totalmente
nova: o Homo erectus.9
Cabe salientar que faz pouco tempo que a ciência considera a ideia de que o erectus poderia
ter sido capaz da linguagem vocal. Tal teoria foi desenvolvida a partir das descobertas de diversos
fósseis escavados em diversos sítios arqueológicos através do planeta, o que permitiu que os

8

FISCHER, Steven Roger. Uma breve história da linguagem: introdução à origem das línguas. Tradução Flávia
Coimbra. São Paulo: Novo Século Editora, 2009, p. 45.
9
Ibidem., p. 45-46.
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cientistas afirmassem que o Homo erectus foi o primeiro hominídeo a deixar o continente africano,
demonstrando um alto grau de organização social que permitiu a migração dos grupos.
Acontece que, para a realização das migrações, havia a necessidade da implementação de
um planejamento social complexo e de processos mentais complexos. Por este motivo Fischer
afirma:
Isto implica o uso de uma linguagem que permita uma sintaxe condicional (frase
significativa e sentença sequencial): “se fizermos isto, acontecerá isso e aquilo”.
Parece apropriado concluir a partir das evidências da ilha Flores que já há quase
um milhão de anos, o Homo erectus era capaz de expressar tal forma de
proposição condicional em sua fala. Isto já está bem além do “primeiro passo” da
humanidade em direção a um pensamento simbólico. 10

Perguntando-se sobre quais fundamentos linguísticos o Homo erectus poderia ter
desenvolvido há quase um milhão de anos, Fischer responde:
Deve-se lamentar a improbabilidade de que os processos cerebrais dos primeiros
hominídeos possam ser restaurados. Geralmente, aceita-se que a linguagem vocal
humana não deriva diretamente de alguma característica pré-humana. A
linguagem vocal humana também não lembra nenhuma forma conhecida de
comunicação animal na natureza: o alerta 'fogo!' dos grandes primatas e outros
animais, por exemplo, não constitui uma 'palavra embrionária. E a associação
indexical — ou seja, uma ligação entre um objeto físico e uma palavra falada ou
sinalizada como 'banana' ou 'teclado' — não é simbólica, mas simplesmente
associativa. Assim, as vocalizações ou sinais que reproduzem essas associações,
tais quais as usadas nos experimentos de comunicação entre humanos e animais,
não apontam para o uso humano da linguagem. A linguagem vocal humana é
diferente. Ela é um processo dinâmico, simbólico — não associativo — e
totalmente antropocêntrico. Isso ocorre porque a linguagem vocal humana evoluiu
como uma função distinta e autônoma com os órgãos de fala e cérebro humanos. 11

Percebe-se, portanto que três fatores foram importantes simultaneamente para o
desenvolvimento da linguagem vocal do homem: um aumento da capacidade cerebral, o
desenvolvimento dos órgãos especializados que permitiam a fala humana mais articulada e a
complexidade do sistema social que se desenvolvia pela necessidade básica de sobrevivência do
grupo e que proporcionou a realização de vastos projetos cooperativos, como, por exemplo, cruzar
os mares.

10
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Ibidem., p. 49.
Ibidem., p. 56.
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Dentro do desenvolvimento da linguagem vocal humana o surgimento das palavras e da
sintaxe são duas questões que devem ser respondidas por meio de uma pesquisa dos universais
linguísticos12 que parecem ter sido desenvolvidos nos estágios iniciais do desenvolvimento da
linguagem dos hominídeos.
A desenvolvimento da sintaxe 13 tem uma grande importância no desenvolvimento da
linguagem

humana.

Apesar

de

existirem

diversas

investigações

paleontropológicas,

paleoanatômicas e neuroanalíticas sobre a origem e o desenvolvimento da linguagem — que
geralmente não dão uma atenção para as prerrogativas mais imediatas da ciência linguística —
provavelmente a teoria mais conhecida sobre a função da sintaxe seja a defendida pelo linguista
Noam Chomsky e intitulada como Gramática Gerativa.14
O pensamento humano e o uso da linguagem como conhecemos nos dias atuais só foi
possível ser atingido pelo Homo sapiens que desenvolveu, através da linguagem, um sistema de
transmissão de conhecimento, que era comunicado, em um primeiro momento, oralmente e
possibilitou o aumento do poder econômico e político da sociedade humana. O próximo passo para
o progresso social da humanidade seria o desenvolvimento da escrita.
De acordo com Steven Roger Fischer, não existe um inventor para escrita. Provavelmente
a ideia da escrita surgiu uma única vez na história humana e depois se espalhou por muitas
sociedades através da difusão estimulada, ou seja, a transmissão de uma ideia ou costume de um
povo a outro. Em seus primórdios, a escrita começou como expressão gráfica da própria fala
humana e surgiu pela primeira vez numa ampla facha que vai do Egito até o vale do Indo 15.

12

Termo usado em linguística e especialmente no âmbito da Gramática Gerativa para referir as propriedades comuns
das línguas humanas.
13
A sintaxe é, na linguística, o ramo que estuda os processos generativos ou combinatórios das frases nas línguas
naturais, com o intuito de especificar a sua estrutura interna de funcionamento. Dentro do estudo gramatical, a sintaxe
estuda a disposição das palavras na frase e a das frases no discurso, bem como a relação lógica das frases entre si. Ao
emitir uma mensagem verbal, o emissor procura transmitir um significado completo e compreensível. Para isso, as
palavras são relacionadas e combinadas entre si. Por este motivo, a sintaxe é um instrumento essencial para o manuseio
satisfatório das múltiplas possibilidades que existem para combinar palavras e orações.
14
A teoria da Gramática Gerativa de Chomsky discute aspectos linguísticos que viria como uma habilidade inata do
homem e que lhe permitiria adquirir nos primeiros anos de vida a língua de seu ambiente familiar, qualquer que ela
fosse, pois já viria conhecendo as condições básicas da língua humana. Dessa forma, a gramática seria considerada um
sistema finito que permite gerar conjuntos infinitos de frases gramaticais. Contudo, estas frases obedeceriam a regras
que definem as sequências de palavras e cada indivíduo possuiria estas regras internalizadas, de modo que teria
competência linguística para utilizar a língua a partir de diferentes arranjos segundo suas particularidades. Existiriam
pelo menos quatro propriedades em todas as línguas, e podem estar interligadas de diversas maneiras. São elas: a
arbitrariedade, a dualidade, a descontinuidade e a produtividade.
15
Até bem recentemente, a maioria das pesquisas apontavam que o desenvolvimento da escrita foi realizado pelos
sumérios com auxílio de objetos em formato de cunha (denominada de escrita cuneiforme). Contudo, novos indícios
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Eventualmente um negociante ou funcionário, para minimizar algum tipo de confusão, representou,
com a intenção de melhorar um antigo sistema de contagem e classificação, pictoriamente o
produto que estava sendo contado, medido ou pesado. Cabe destacar que apesar dos hieróglifos
primitivos reproduzirem figuras simples, sempre estavam associados a um significado fonético ou
sonoro tirado diretamente da língua e o seu impacto foi tão grande na cultura de determinadas
sociedades que a arte gráfica e não necessariamente a mensagem transmitida, se tornou algo à parte
da existência cotidiana, uma comunicação transcendental a ser praticada apenas por escribas ou
sacerdotes.16
A sociedade humana se desenvolveu, pelo menos como a conhecemos, devido a capacidade
de ler e a linguagem escrita, pois estes elementos foram responsáveis por retirar o homem do estado
de barbárie em que se encontrava e levá-lo para o estado de civilização, facilitando a mudança
social.
Dos povos que influenciaram as sociedades ocidentais, os gregos foram os primeiros a se
interessarem pelo estudo de sua língua que era uma parte integrante da philosophía ou “esforço
intelectual” dos que buscavam a sabedoria e, embora retóricos como Górgias da Sicília, no século
cinco a.C, estudassem e escrevessem sobre a língua como uma ferramenta para melhorar
habilidades oratórias, foi Platão, devido ao seu diálogo Crátilo17, quem recebeu os créditos como
“primeiro investigador das potencialidades da gramática”.
Para Aristóteles, considerado o maior intelecto da Antiguidade, a língua é uma convenção,
tendo em vista que os nomes não aparecem naturalmente. Sua compreensão sobre a linguagem era
inequívoca pois considerava a fala uma representação das experiências da mente e sustentava que
a analogia era o fator dominante na morfologia grega, ou formação sistemática de palavras.
A aquisição da linguagem falada pode ser considerada a mais importante capacidade que a
sociedade humana desenvolveu, sendo seguida, posteriormente, da capacidade de ler e escrever.
Com as palavras o homem conseguiu expressar os seus pensamentos, suas ideias ou
conceitos produzindo, dessa forma, significados, explicações e conhecimentos para concretizar

arqueológicos demonstraram que a escrita primitiva se desenvolveu num território mais amplo, que se estende do Egito
até o vale do Indo.
16
FISCHER, Steven Roger. op. cit., p. 107-109.
17
O Crátilo compreendia um debate sobre a origem da língua e as relações entre palavras e seus significados. Neste
diálogo Platão mostra que os naturalistas acreditavam que as palavras eram onomatopaicas (com o som sugerindo seu
significado) e simbólicas em seus sons, mas os convencionalistas sustentavam que as palavras eram arbitrariamente
mutáveis, ou seja, que qualquer mudança linguística é uma mera convenção.
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suas ações moldando e remoldando a sociedade através de múltiplos níveis de interação social.
Infelizmente, também é por meio da língua que uma sociedade ofusca, mente e engana, “com
consequências terríveis para a liberdade pessoal de seus membros que ficam assim privados do
direito de alcançar um consentimento democrático. Tal mau uso da língua é sintoma de uma
sociedade doente. No passado, governos que praticaram esse mau uso por períodos prolongados
invariavelmente pereceram”.18

1.1 A linguagem como experiência e construção da realidade social
A linguagem tem uma natureza simbólica e o seu processo é dinâmico, simbólico e não associativo
o que permitiu e permite que, através dela, o ser humano consiga dar sentido as diversas representações

do mundo em que vive, ou seja, o mundo construído pelo ser humano só é possível através de
signos, significados e significantes.
De acordo com Saussure, o signo linguístico “une não uma coisa e uma palavra, mas um
conceito e uma imagem acústica”.19 Ao fazer tal definição o linguista conclui que o signo é uma
entidade psíquica de duas faces. A primeira face refere-se ao conceito que representaria uma
imagem mental, um referente existente para designar o signo e a segunda refere-se à sequência
fônica utilizada para designar o signo. Para concluir o seu pensamento sobre o tema Saussure,
evitando uma possível ambiguidade terminológica que os termos anteriores poderiam causar,
define que o termo signo seria para designar o total resultante das associações e os termos conceito
e imagem acústica seriam substituídos por significado e significante, respectivamente.
Ademais, para Saussure, o signo linguístico além de caracterizar-se por ser composto de
um significado e um significante, exibe também duas características fundamentais: a
arbitrariedade do signo e o caráter linear do significante.
O autor assim propõe a arbitrariedade do signo:
A palavra arbitrário requer também uma observação. Não deve dar a ideia
de que o significado dependa da livre escolha do que fala (ver-se-á, mais
adiante, que não está ao alcance do indivíduo trocar coisa alguma num
signo, uma vez esteja ele estabelecido num grupo linguístico); queremos
18
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dizer que o significante é imotivado, isto é, arbitrário em relação ao seu
significado, com o qual não tem nenhum laço natural na realidade. 20

Quanto ao caráter linear do significante, o pensamento saussuriano afirma que tem
natureza auditiva e desenvolve-se no tempo apresentando as seguintes características: “a)
representa uma extensão, e b) essa extensão é mensurável numa só dimensão: é uma linha”. 21 Esse
princípio, apesar de simples, é fundamental pois explica porque pronunciamos um signo após o
outro, com o intuito de enunciar uma sequência fônica que equivalha a um signo dotado de
significação.
Cabe destacar que, para Saussure, a significação de cada signo linguístico, após a
convenção definindo o nome de determinado objeto do mundo concreto, é passada de uma geração
para a outra e isso se perpetua devido à imutabilidade do signo. A imutabilidade corresponde ao
fato de que não podemos mudar o nome de um elemento por vontade própria, pois se já existe um
nome para os objetos, a tendência lógica é que esse nome permaneça.
Posteriormente, Émile Benveniste, vai além da proposta teórica de Saussure e caracteriza o
signo linguístico da seguinte forma:
Dizer que a língua é feita de signos é dizer antes de tudo que o signo é a unidade
semiótica. Essa proposição, sublinhamo-lo, não está em Saussure, talvez porque
ele a consideraria como uma evidente decorrência, e nós a formulamos aqui no
início do exame que estamos fazendo; ela contém uma dupla relação que é
necessário explicitar: a noção de signo enquanto unidade e a noção de signo como
dependente da ordem semiótica.22

Assim sendo, percebe-se que para a constituição do signo é necessário que ele represente
uma unidade dotada de significado. Ademais em sua obra, Benveniste destaca a ideia de língua
como um fenômeno dinâmico e de uso contínuo, por meio do qual podem ser formulados e
proferidos vários discursos. Essa forma de conceber a língua é própria da teoria da enunciação
benvenistiana e nos auxilia a ter uma noção de língua estreitamente ligada à enunciação.
Ainda sobre a noção de signo, Benveniste afirma que ela encontra-se ligada à semiótica da
língua, aos diversos momentos em que a língua pode ser enunciada, ao seu caráter disforme e ao
seu caráter não divisível, mas que pode ser decomposto em unidades menores, sem perder sua
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essência e sua característica original permitindo que um mesmo elemento possa ser utilizado de
diversas maneiras, dependendo da intenção e necessidade daquele que o enuncia.
O autor também discute relação de uma imagem acústica (dimensão do significante), como
não sendo apenas uma sequência dada de sons que a natureza vocal da língua exigiria, mas sim a
forma sonora que condiciona e determina a representação mental (dimensão do significado), o
aspecto formal da entidade chamada signo23, ou seja, o significante é aquele que, por meio de uma
cadeia sonora, ativa em nossa mente um elemento que corresponde ao conceito descrito pelo
significante e que equivale ao significado, cuja característica principal é o sentido. Assim sendo,
todo signo assume determinado sentido devido às oposições e relações que estabelece com os
outros signos que o definem e os delimitam no interior da língua.
Cabe salientar que, de acordo com Benveniste, a causalidade entre imagem acústica e
representação mental se justificaria pela própria perspectiva de que ali o primado do valor social
já comportaria as condições de uso que apontam para a consubstancialidade do significante e do
significado garantindo a unidade estrutural do signo linguístico.
Quanto a arbitrariedade do signo linguístico, Benveniste afirma que ela está relacionada à
diferenciação entre sentido e referência. Onde a referência está diretamente ligada a situação de
uso, independentemente do sentido, e relacionada ao momento em que o signo é utilizado. Assim,
segundo o autor, “se o ‘sentido’ da frase é a ideia que ela exprime, a ‘referência’ da frase é o estado
de coisas que a provoca, a situação de discurso ou, de fato, a que ela se reporta e que nós jamais
podemos prever e fixar”24. Portanto, o que, de fato, é passível de ser exemplificado da
arbitrariedade do signo linguístico é a própria possibilidade com que um determinado signo, mas
não qualquer outro, recobre dada referência social de certo elemento da realidade e não, por sua
vez, de outro elemento, o que indiciaria uma situação contingencial para um sistema linguístico
específico.
Dessa perspectiva, pode-se afirmar que o signo apresenta em sua constituição um
significado que lhe permite cumprir a sua função social de colocar em relação, via linguagem e no
mundo, um homem com outro homem. Essa relação produz um efeito de imanência do significado;
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contudo, trata-se de um efeito proveniente do fato de que a relação entre significante e significado
é necessária para que haja signo linguístico25.
Percebe-se que toda a construção que o homem faz da realidade, decorre do uso da
linguagem e a sua condição comunicativa encontra-se vinculada à sua natureza social que por sua
vez está ligada à sua natureza racional. Consequentemente, “não existe comunicação sem
linguagem, assim como não há linguagem sem comunicação e não havendo comunicação, não há
também o conhecimento da realidade”. 26
Maurício Beuchot afirma que o signo linguístico tem como designativo final e principal as
coisas da realidade, porém tem como designativo direto e imediato a afecção da mente ou conteúdo
mental (conceito e afeto), pois primeiro vamos à realidade enquanto conhecida, e depois à realidade
enquanto tal. E esse conhecimento é acompanhado de elementos volitivos e afetivos. 27
Isto posto, pode-se afirmar que somente através da linguagem é que existe a possibilidade
de expressão de toda a compreensão ôntica e ontológica do “mundo da vida”.

1.2 Elementos do discurso linguístico dos meios de comunicação e o contrato de informação
midiático
Como visto no tópico anterior, a linguagem, por ser um produto cultural que deve ser
compreendida dentro de uma perspectiva histórica e social, não é perfeita e nem imparcial, não
tendo como finalidade apenas a comunicação das ideias, mas através dela também manifestam-se
sentimentos, evitam-se ações e rotulam-se fenômenos.
A mídia em particular, ao utilizar a linguagem para realizar a sua comunicação utiliza-se da
conjunção dos elementos volitivos e afetivos, ou seja, “de um duplo sentido ou múltiplo sentido
que ao mesmo tempo procurar mostrar e ocultar”28. Com o surgimento dos primeiros jornais, no
final do século dezesseis, a linguagem utilizada para informar tinha de ser especificamente
cautelosa com seu vocabulário ao relatar e criticar, uma vez que a palavra impressa representa
25

AGUSTINI, Carmen; LEITE, João de Deus. Benveniste e a teoria saussuriana do signo linguístico: o binômio
contingência-necessidade. In: Línguas e instrumentos linguísticos. [on-line]. Edição 30. Campinas: CNPq Universidade Estadual de Campinas; Editora RG, 2012, julho-dezembro de 2012, p. 122. Disponível em:
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normalmente um compromisso linguístico diferenciado do uso da fala e que pode levar
frequentemente ao erro, principalmente se for utilizada algum tipo de retórica propagandística. 29
De acordo com Fischer a retórica propagandista atua de maneira sutil. Para demonstrar de
que modo acontece essa utilização, o autor cita os seguintes exemplos:
Numa entrevista à rádio de Joanesburgo em 1998, um entrevistador branco usou
a expressão “vocês, afro-americanos”, enquanto seu entrevistado respondeu com
um “vocês, brancos”, uma inversão irônica de antigas ofensas linguísticas na
região. Hoje, a África do Sul está num período em que os jornais brancos se
classificam como “pós-apartheid”, mas os jornais negros como “pós-libertação”.30

Tais tipos de convoluções linguísticas também são frequentemente empregadas pelos meios
de comunicação em massa. Por este motivo, muitos afirmam “que a mídia manipula a língua para
comunicar a desinformação e uma realidade composta a favor de uma minoria privilegiada” 31 o
que poderia causar, “na nossa era de comunicação global, danos graves em sistemas democráticos,
na humanidade em geral e em toda a natureza”.32
A linguagem dos meios de comunicação em massa não está limitada a reproduzir
passivamente a realidade social, pelo contrário, tal linguagem contribui, de forma ativa, para
configurá-la e até mesmo produzi-la, utilizando-se de processos de produção e mutação das
significações conotativas da comunicação social.
Deve-se ter em mente a importância dos modos pelos quais as pessoas, por meio do uso da
linguagem utilizada para informar, conseguem ou não compartilhar os significados, pois esse fato
é importante para a compreensão de como surge a comunicação e quais as suas consequências
sobre o público para uma construção social da realidade.
Nesta linha Charaudeau ensina:
A informação é essencialmente uma questão de linguagem, e a linguagem não é
transparente ao mundo, ela apresenta sua própria opacidade através da qual se
constrói uma visão, um sentido particular do mundo. Mesmo a imagem, que se
acreditava ser mais apta a refletir o mundo como ele é, tem a sua própria
opacidade. 33
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Pode-se afirmar, então, que a informação é um fenômeno humano e social que depende
precipuamente da linguagem. Contudo, como poderíamos definir a informação? Para Charaudeau,
“a informação é a transmissão de um saber, com a ajuda de uma determinada linguagem, por
alguém que o possui a alguém que se presume não possuí-lo”34. Dessa maneira, o ato de
transmissão produzido, a priori considerado benévolo, retiraria o estado de ignorância do indivíduo
que passaria a um estado de saber.
Charaudeau considera que o ato de informar tem alguns desafios que precisam ser
superados. O primeiro é quanto a fonte de informação, local onde haveria determinada quantidade
de informações, sem que seja considerada a sua natureza, nem qual é a unidade de medida da sua
quantidade. O desafio seria o de garantir o valor de verdade dessas informações e uma segunda
questão seria quanto a seleção que se opera num conjunto de fatos que parecem impossíveis de
transmitir em sua totalidade.35
O segundo desafio do qual trata o linguista, diz respeito a figura do receptor e da capacidade
que este teria de registrar e decodificar “naturalmente” a informação que lhe é transmitida, sem que
seja levantado o problema da interpretação, nem o efeito que a informação produziria sobre ele.
E por último apresenta-se a instância de transmissão que assegura a maior transparência
possível entre fonte e recepção. Trata-se de um circuito fechado entre emissão e recepção,
instaurando uma relação simétrica entre a atividade do emissor, que seria a de “codificar” a
mensagem, e a do receptor, cuja função seria “decodificar” a mesma mensagem. O desafio é
transformar a linguagem em informação, uma vez que ela é cheia de armadilhas. Isso porque as
formas podem ter vários sentidos (polissemia) ou sentidos próximos (sinonímia) e é preciso ter
consciência das nuances de sentido em cada uma delas. Além disso, um mesmo enunciado pode
ter vários valores (polidiscursividade): um valor referencial (ele descreve um estado de mundo),
enunciativo (diz coisas sobre a identidade e as intenções dos interlocutores, de crença e é preciso
saber se existe a consciência dessa multiplicidade de valores. 36
Ademais, segundo o renomado autor, a significação é posta em discurso através de um jogo
de dito e não dito, de explícito e implícito, que não é perceptível por todos, com isso é importante
ter consciência dessa multiplicidade de efeitos discursivos. Assim sendo, o ato de informar advém
de escolhas de conteúdo a transmitir, de escolhas das formas adequadas para estar de acordo com
34
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as normas do bem falar e ter clareza, mas também das escolhas de efeitos de sentido para influenciar
o outro, isto é, no fim das contas, escolha de estratégias discursivas.37
A informação é uma questão da utilização da “linguagem enquanto ato de discurso, que
aponta para a maneira pela qual se organiza a circulação da fala numa comunidade social ao
produzir sentido. Então, pode-se dizer que a informação implica processo de produção de discurso
em situação de comunicação”.38
Embora o discurso utilize-se da língua para a sua fabricação, os objetivos de cada um são
bem diferentes. Uma explicação resumida para a língua é que ela estaria voltada para a descrição
de regras de conformidade, a serem repertoriadas em gramáticas e dicionários. O discurso, por sua
vez, decorre “da combinação das circunstâncias em que se fala ou escreve (a identidade daquele
que fala e daquele a quem se dirige, a relação de intencionalidade que os liga e as condições físicas
da troca) com a maneira pela qual se fala”. 39
Importante, também, para este estudo é a análise da construção do sentido resultante do ato
de comunicativo que depende da relação de intencionalidade que se instaura entre a instância de
produção e a de recepção. A primeira instância é representada, nos meios de comunicação de
massa, pelo organismo de produção da informação e seus atores enquanto a instância de recepção
pelo consumidor da informação dos diferentes meios de comunicação em massa. Entre essas duas
instâncias existe a do produto que é a elaboração do texto midiático submetido a certas condições
de produção.40
Na construção do sentido é de grande relevância a troca social existente na ação linguageira
do homem, construído “ao término de um duplo processo de semiotização: de transformação e de
transação”41. A transformação é tornar um “mundo a significar” em um “mundo significado”. Para
isso, exige a estruturação de categorias que vão permitir nomeação, qualificação, narração,
argumentação e modalização (avaliação). Lembrando que o ato de informar deve descrever, contar
e explicar. No discurso informativo o “mundo a significar” pode ser considerado um “mundo a
descrever e comentar”, e o “mundo significado”, um “mundo descrito e comentado”. 42
Sobre o processo de transação Charaudeau ensina:
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O processo de transação consiste, para o sujeito que produz um ato de linguagem,
em dar uma significação psicossocial ao seu ato, isto é, atribuir-lhe um objetivo
em função de parâmetros: hipótese sobre a identidade do outro, efeito que
pretende produzir nesse outro e o tipo de relação que pretende ter com esse outro.
O ato de informar participa desse processo de transação fazendo circular entre
parceiros um objeto de saber que, em princípio, um possui e o outro não, estando
um deles encarregado de transmitir e o outro de receber, compreender, interpretar,
sofrendo ao mesmo tempo uma modificação com relação a seu estado inicial de
conhecimento.43

Isto posto, pode-se concluir que todo discurso representa o mundo ao representar uma
relação. No discurso de informação, especificamente, essa relação pode ser observada quando o
responsável pela informação, envolvido pelo processo de transação, só pode construir sua
informação em função dos dados específicos da situação de troca existente. Por este motivo,
nenhuma informação pode pretender à transparência, à neutralidade ou a factualidade, uma vez que
o ato de transação, depende do tipo de alvo que o informador escolhe e da coincidência ou não
coincidência deste com o tipo de receptor que interpretará a informação dada. Assim sendo, a
interpretação da informação se processará segundo os parâmetros que são próprios de um
determinado receptor, e que não foram necessariamente postulados pelo sujeito informador. 44
Cada tipo de discurso modulo seus efeitos de verdade de um modo particular. Contudo, este
efeito só é possível dentro de um dispositivo enunciativo de influência psicossocial, onde a troca
verbal entre indivíduos faça com que um deles ceda a sua adesão ao universo de pensamento e de
verdade do outro. O que se busca não tanto a verdade em sim, mas sim a “credibilidade” a
“legitimidade” do “direito à palavra” dos interlocutores e as condições de validade da palavra
expressada.
O discurso de informação, elaborado pelos meios de comunicação em massa, modula seus
efeitos de verdade “segundo as supostas razões pelas quais uma informação é transmitida (por que
informar?), segundo os traços psicológicos e socias daquele que dá a informação (quem informa?)
e segundo os meios que o informador aciona para provar sua veracidade (quais são as provas?)”. 45
De acordo com Charaudeau o porquê de informar vai variar dependendo se a informação
foi solicitada ou não. Caso o indivíduo tenha solicitado por livre e espontânea vontade a informação
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é possível concluir que o seu intuito tenha sido o de nortear uma possível conduta, completar um
saber ou formar determinada opinião. Existe a possibilidade também de a informação ter sido
solicitada por agentes sociais para manter os cidadãos atualizados sobre seus direitos e deveres.
Por outro lado, quando a informação não foi solicitada o que leva a conclusão de que ela pode ter
sido originada por livre espontânea vontade ou o sujeito pode ter sido obrigado a passá-la. Na
primeira hipótese, pode ser uma gratuidade altruísta ou advém de um interesse pessoal, para se
proteger, induzir, vender ou outro motivo que favoreça quem está passando a informação. Nessa
situação, a informação pode despertar suspeita, tendo em vista que informar poderia corresponder
a uma estratégia de despistamento (fazer crer na importância de uma notícia para não abordar certos
temas de discussão) ou mesmo de intoxicação (vazamento proposital de informações) ou de
barrigas (plantar uma notícia falsa). 46
Nas circunstâncias em que o informador deve-se supor que existiria inicialmente o intuito
de reter a informação seja por razões táticas que exigiriam que se deixasse o outro na ignorância a
fim de evitar o surgimento de um contra poder (frequente no domínio público) ou simplesmente a
de se preservar (não se mostrar) ou de preservar seus familiares e amigos (não denunciar, não ferir);
seja porque não podia informar, em nome do interesse geral (segredo de estado, segredo econômico
para evitar a concorrência, etc. ou em nome de uma causa ideológica, por exemplo, para não
desencorajar as energias militantes. 47
Também devem ser vistos pontos sobre quem pratica o ato de informar, uma vez que de
acordo com a posição social do informador, do papel que ele desempenha na situação de troca, de
sua representatividade para com o grupo de que é porta-voz, ou até do grau de engajamento que
manifesta com relação à informação transmitida, oferecerá maior ou menor credibilidade ao ato de
informar.
Caso o informador seja uma pessoa pública e tenha o dever de não esconder informações
de utilidade para a sociedade, o efeito produzido pode ser duplo, pois se por um lado, devido a sua
posição, quando ele informa o que diz pode ser considerado digno de fé, por outro, devido a sua
posição, existe a possibilidade de atribuir-lhe intenções manipuladoras, que fazem com que o que
ele disser seja suspeito de confiança. Nas hipóteses em que o informador esteja ligado a certas
profissões, cuja credibilidade se atribui naturalmente, como por exemplo aos sacerdotes, médicos
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e magistrados, “o que se exige é o dever de ser reservado, por isso o sujeito que informa apesar de
sua posição seria considerado transgressivo, mas digno de fé, pois está “acima de qualquer
suspeita”. 48
Quando o informador for uma testemunha, sua credibilidade advém do papel que
desempenha como “portadora da verdade”, considerando que a sua fala tem o objetivo de dizer o
que viu e ouviu. Por este motivo é que a fala da testemunha é tão solicitada tanto como prova dos
fatos na esfera jurídica como nos meios de comunicação de massa.
Na situação do informador ser plural, ou seja, a informação originar-se de várias fontes ou
de vários informadores. A credibilidade da informação concentra-se no valor do testemunho ou da
opinião que devido “a pluralidade promove o reforço de confirmação da verdade, ou se as
informações divergem, a pluralidade promove o confronto de testemunhos e de opiniões contrárias
que permitem ao sujeito que se informa construir sua própria verdade consensual”.49
Na ocasião de o informador ser um organismo especializado, ou seja, centros institucionais
encarregados de recolher e estocar informações, sendo, em princípio, os menos suspeitos de
estratégias manipuladoras. Importante destacar que os meios de comunicação em massa têm a
pretensão de incluir-se nessa categoria, contudo, devido a existência de alguns elementos
particulares deste tipo de organismo, não é possível incluí-los.
Em relação ao grau de engajamento do informador deve-se observar a sua atitude
psicológica, tendo em vista o seu interesse no valor de verdade da informação que transmite, o que
o levaria a defendê-la ou criticá-la de maneira parcial.
Ademais, não basta apenas a existência de um informador transmitindo uma determinada
informação, é necessário provar a veracidade da informação. Nesse sentido, os meios discursivos
utilizados precisam provar de maneira objetiva a autenticidade ou a verossimilhança dos fatos e o
valor das explicações.
Segundo Cheraudeau, a autenticidade é caraterizada pela possibilidade de atestar a própria
existência dos seres do mundo, sem a utilização de algum artifício, ou seja, sem um filtro entre o
que seria o mundo empírico e a percepção do homem. Os meios discursivos utilizados para entrar
nesse imaginário incluem o procedimento de designação, que diz: “O que é verdadeiro eu mostro
a vocês”. Por essa razão documentos e objetos são exibidos e funcionam como provas concretas;
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daí a função predominante da imagem quando esta tem a pretensão de mostrar diretamente ou não
o mundo como ele é.50
A verossimilhança é o recurso que permite reconstituir analogicamente as circunstâncias
dos acontecimentos já ocorridos, cujos meios discursivos utilizados para entrar nesse imaginário
remetem ao procedimento de reconstituição, que diz: “eis como isso deve ter acontecido”. As
sondagens, os testemunhos, as reportagens e todo um trabalho de investigação destinado a
restabelecer o acontecimento tal como ele teria ocorrido. 51
A explicação permite determinar o porquê dos fatos, o que os motivou, as intenções e a
finalidade daqueles que foram os protagonistas. Os meios discursivos utilizados para entrar nesse
imaginário remetem ao procedimento de elucidação, que diz: “eis porque as coisas são assim”. Daí
recorre-se não só à palavra de especialistas, peritos e intelectuais, que são considerados capazes de
trazer provas científicas e técnicas, como também, numa outra perspectiva, a uma exposição de
opiniões diversas, através de entrevistas, interrogatórios, confrontos e debates, de modo a fazer
surgir uma verdade consensual. 52
Na construção do discurso da informação midiático percebe-se que seus objetivos vão além
de simples transmissão de informações ou difusão de opiniões. De acordo com Souza:
[...] a linguagem dos mass media preenche três funções: (a) a função da
reprodução cultural ou da presentificação das tradições (é nessa perspectiva que
Gadamer desenvolve sua hermenêutica filosófica); (b) a função de integração
social ou da coordenação dos planos de diferentes atores na iteração social (é nessa
perspectiva que se desenvolve a teoria do agir comunicativo), e (c) a função da
socialização da interpretação cultural das necessidades (é nessa perspectiva que
C. H. Mead projetou sua psicologia social). 53

Apesar dessas funções, existe na visão de Charaudeau uma ambiguidade em relação a
finalidade dos meios de comunicação em massa, pois, se por um lado têm a pretensão de incluirse como organismos especializados cuja vocação é de responder a uma demanda social por dever
de democracia, tornando-se informador público daquilo que seria ignorado, oculto ou secreto,
exercendo, dessa forma, uma função de serviço em benefício da cidadania. Por outro, são
organismos que também se definem através de uma lógica comercial, pois são empresas numa

50

Ibidem., p. 55.
Ibidem., p. 55-56.
52
Ibidem., p. 56.
53
SOUZA, Artur César de. op.cit., p. 57.
51

30

economia de tipo liberal e, por conseguinte, em situação de concorrência com relação a outras
empresas com a mesma finalidade.54
Seguindo a lógica anterior, cada empresa dos diferentes tipos de mídia procura atrair uma
grande parte, se não a maior parte, do público. Por este motivo, sua atividade de transmitir
informação torna-se suspeita, visto que a sua finalidade atende a um interesse diferente do serviço
da democracia. Ademais, a necessidade de atrair o público obriga que as empresas de comunicação
em massa recorram a sedução, o que nem sempre atende à exigência de credibilidade que lhe cabe
na função de “serviço ao cidadão” - sem mencionar que a informação pelo fato de referir-se aos
acontecimentos do espaço público político e civil, nem sempre estará isenta de posição
ideológica. 55
São os indivíduos de uma determinada sociedade que vão permitir, através das situações de
troca e de acordo com as suas referências, identificar, julgar e apreender o que está sendo
transmitido por um discurso estabelecido. As referências de uma comunidade social é que
permitem que os indivíduos troquem palavras, influenciem uns aos outros, agridam-se e seduzamse. Por conseguinte, os indivíduos ao se comunicarem levam em conta os elementos da situação de
comunicação o que proporciona a construção da “cointencionalidade”. 56
Segundo Charaudeau, o reconhecimento recíproco das restrições da situação de
comunicação pelos parceiros da troca linguageira nos leva a dizer que estes estão ligados por uma
espécie de acordo prévio, um contrato de comunicação que resultaria das características próprias à
situação de troca, os dados externos, e das características discursivas decorrentes, os dados
internos.57
Os dados externos são formados pelas regularidades comportamentais dos indivíduos que
efetuam as trocas e pelas constantes que as caracterizam e permanecem estáveis por um período de
tempo e podem ser reagrupados, correspondentemente a um tipo de condição de enunciação da
produção linguageira, em: condição de identidade, condição de finalidade, condição de propósito
e condição de dispositivo.

54

CHARAUDEAU, Patrick. op.cit., p. 58-59.
Ibidem., p. 59.
56
Segundo os filósofos da linguagem, toda troca linguageira que se realiza num quadro de cointencionalidade, cuja
garantia são as restrições da situação de comunicação.
57
CHARAUDEAU, Patrick. op. cit., p. 68.
55

31

A identidade dos parceiros engajados na troca é a condição que requer que todo ato de
linguagem dependa dos sujeitos qua aí se acham inscritos, ou seja, “quem se dirige a quem?” em
termos de natureza social e psicológica.
A finalidade é a condição que requer que todo ato de linguagem seja ordenado em função
de um objetivo e deve permitir responder à pergunta: “Estamos aqui para dizer o quê?” A resposta
a essa questão, numa problemática de influência, se dá por meio de quatro visadas que podem
combinar-se entre si: a prescritiva que faz com que o outro aja de determinada forma; a incitativa
que permite que o outro pense de determinada maneira; a informativa onde se transmite um
conhecimento a quem se acredita não tê-lo; e o pathós que consiste em instigar uma sensação
agradável ou desagradável, ou seja, transmite emoção.
O propósito é a condição que postula que todo ato de comunicação se construa em torno de
um domínio de saber, sendo uma forma de recorte dos acontecimentos do mundo criando-se
“universos de discurso tematizados”. Dessa forma, existe uma definição do que será informado
dentro de um macrotema.
O dispositivo é a condição que solicita que o ato de comunicação se construa de uma forma
específica, segundo as condições materias que se desenvolve e o que vai determinar as variantes
dentro de um mesmo contrato de comunicação.
Quanto aos dados internos, Charaudeau afirma serem estes os propriamente discursivos e
que permitem responder a pergunta “como dizer?”. Repartem-se em três espaços de
comportamentos linguageiros: o espaço de locução, onde o sujeito falante deve resolver o problema
da “tomada de palavra”; o espaço de relação no qual o sujeito falante, ao construir sua própria
identidade de locutor e a de seu interlocutor, estabelece relações de alianças, inclusão ou exclusão,
agressão ou conivência; e o espaço de tematização, ou seja, o momento em que é tratado ou
organizado o domínio do saber e quando o sujeito toma uma posição em relação ao tema imposto
pelo contrato de comunicação, escolhendo um modo de intervenção e de organização discursivo
particular.58
Dessa forma, uma vez que tenham sido determinados os dados externos, cabe saber como
deve ser o comportamento dos parceiros da troca – maneira de falar, formas verbais ou icônicas
que devem assumir – em função das instruções contidas nas restrições situacionais. Em outras
palavras, os dados internos são os esperados quando os dados externos são compreendidos, pois
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para adaptar os dados internos aos externos, é imprescindível que estes sejam percebidos e
valorizados pelo locutor, de forma a moldar seu discurso.
A comunicação midiática, como qualquer ato de comunicação, põe em relação duas
instâncias: uma de produção e outra de recepção. A instância da produção é ao mesmo tempo
fornecedora de informação e propulsora do desejo de consumir informação. A produção da
comunicação é composta por vários tipos de atores: diretores, editores, produtores, operadores e,
claro, os jornalistas que constitui a figura mais importante. Mesmo como esse grande número de
atores, a fabricação de uma enunciação deve apresentar, pelo menos aparentemente, uma unidade
e uma homogeneidade no discurso midiático, ou seja, deve corresponder a um projeto comum
desses atores o que representa a ideologia do organismo de informação. 59
O público constitui a instância de recepção, contudo ele é uma entidade compósita, pois
além da diferença existente de acordo com o suporte de transmissão, ou seja, leitores para a
imprensa, ouvintes para o rádio, telespectadores para a televisão e internautas, que são
considerados agentes multimídia que lê, ouve e combina materiais diversos, procedentes da leitura
e dos espetáculos, para a internet, existe uma incógnita quanto a sua identidade social para a
instância de produção.60
Ademais, a instância de recepção pode ser dividida em: destinatário-alvo e receptor
público.
O destinatário-alvo apresenta, com característica principal, um público diversificado
composto por valores “éticos-sociais” e “afetivos sociais”, existindo aqueles que avaliam o que é
informado e utilizam a informação para direcionarem sua conduta e estabelecer uma relação de
poder em relação ao outro (alvo intelectivo) e os que são tocados pela construção emocional da
informação (alvo afetivo). Charaudeau afirma que “no processo de construção da instância-alvo
pela instância midiática, o alvo intelectivo e alvo afetivo se misturam e interagem. É nessa
interessam que tem origem a opinião pública”. 61
O receptor-público, por sua vez, é considerado a partir de seu status de consumidor. Para
captar sua atenção é preciso conhecer seus hábitos e direcionar o “produto mídia” de acordo com
seus interesses. Para isso, os veículos de comunicação lançam mão de dois tipos de técnicas:
estudos de audiência e estudos de impacto (efeitos produzidos pela comunicação).
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Charaudeau destaca, quanto a finalidade do contrato de comunicação midiática, que a
democracia nasce de várias contradições, segundo ele:
[...] é preciso que o maior número de cidadãos tenha acesso à informação, mas
nem todos os cidadãos se encontram nas mesmas condições de acesso; é preciso
que a informação em questão seja digna de fé, mas suas fontes são diversas e
podem ser suspeitas de tomada de posição parcial, sem contar que a maneira de
relatá-la pode satisfazer a um princípio de dramatização deformante; é preciso que
os cidadãos possam expressar-se, dar sua opinião, é preciso ainda que essa palavra
se torne pública por intermédio das mídias, mas as mídias só se interessam pelo
anonimato se puderem integrar a palavra anônima numa encenação dramatizante.
A informação midiática está, pois, minada por essas contradições, o que pode ser
resumido na seguinte fórmula: gozar da maior credibilidade possível com o maior
número possível de receptores. 62

A finalidade do contrato de comunicação midiática ainda se acha numa tensão entre duas
visadas, cada uma delas, seguindo uma lógica particular. De um lado, observa-se a visada do fazer
saber, ou visada da informação que é a predominante no contexto uma lógica cívica de informação
do cidadão; e do outro lado tem-se a visada de fazer sentir, ou visada da captação, onde existe a
produção de um objeto de consumo segundo a lógica comercial de atrair as massas para sobreviver
à concorrência.
A visada da informação surge a partir da descrição-narração, ou seja, o reporta os
acontecimentos do mundo e da vida social dando uma explicação ao destinatário da informação
sobre as causas e consequências do surgimento dos fatos. Em ambos os casos, o problema da
verdade torna-se central, uma vez que, no domínio linguístico, noções como as de significar o
verdadeiro ou significar o falso avalia-se pela produção através do discurso de um valor de
verdadeiro ou de falso. Consequentemente, para gerar a credibilidade do discurso é necessário a
apresentação de provas para autenticar o que está sendo dito. No discurso de informação, a verdade
em si está na maneira como os fatos são reportados, nas condições de veracidade. Como resultado
pela busca da maneira verossímil de informar, cabe a instância midiática, utilizar-se de meios
como: dizer o exato (estar presente durante o acontecimento), dizer o que aconteceu
(reconstituição), revelar a intenção oculta e fornecer a prova das explicações das informações
transmitidas. 63
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Na visada de captação, a instância midiática busca emocionar o seu público, mobilizar sua
afetividade e, desta forma, atrair o interesse para a informação que lhe é transmitida. Para satisfazer
esse princípio de emoção, os meios de comunicação em massa procedem uma encenação sutil do
discurso de informação, utilizando-se de apelos emocionais e no conhecimento das crenças que
prevalecem em cada comunidade sociocultural.64
Observa-se que todo o contrato de comunicação midiática é definido através de
representações idealizadas que o justificam socialmente e, portanto, o legitimam. Percebe-se
também na produção do discurso de informação a existência de uma forte contradição entre a
finalidade de saber, que deve buscar um grau zero de espetacularização da informação, para
satisfazer o princípio de seriedade ao produzir efeitos de credibilidade e a finalidade de fazer sentir,
que deve fazer escolhas estratégicas apropriadas à encenação da informação para satisfazer o
princípio de emoção ao produzir efeitos de dramatização.
Charaudeau ainda destaca que:
As mídias situam-se num campo de poder complexo que entrecruza vários outros
campos cujo ponto comum é o famoso alvo da maioria: o campo do político diante
do qual as mídias se legitimam por uma dupla ação, de contra poder, ao opor-se a
esse campo, e de interface com a sociedade civil, o que as leva denunciar; o campo
do econômico, no qual as mídias se legitimam por sua capacidade de alcançar o
grande público, o que as leva a dramatizar; o campo da cidadania, no qual as
mídias se legitimam por uma aptidão em realizar um projeto de construção da
opinião pública, o que as leva serem credíveis. 65

Quando acontece de os meios de comunicação em massa, no exercício do contrato de
informação, se beneficiarem sobre fatos que parecem intermináveis, é porque eles se utilizam de
“uma oportunidade de descrever à exaustão acontecimentos do espaço público seguindo um roteiro
dramático que se encerra invariavelmente com eternas questões sobre o destino humano: “Como é
possível?”, “Por que as coisas são assim?”, “Para onde vamos?”. Com isso é fácil perceber o
paradoxo do aspecto psicossocial seja levado ao extremo o que permite que o processo cognitivo
de compreensão de uma informação só possa desenvolver-se através do mecanismo psíquico que
integra o saber a representações captadoras.66
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Isto posto, o contrato de comunicação midiático é o que gera um espaço público67 de
informação e é em seu próprio quadro que se constrói a opinião pública68.

1.3 A seletividade na elaboração do discurso de informação dos meios de comunicação
A construção da notícia é elaborada a partir de um ponto de vista, seja do jornalista, das
fontes, do editor ou de outros atores envolvidos na encenação midiática, o que faz com que a
realidade seja apresentada de acordo com interesses particulares. A seleção dos fatos que viram
notícia se dá pelo tempo (aconteceu virou notícia), espaço (fatos daqui e de lá) e hierarquia (decisão
do veículo ou algum acontecimento inesperado, programado ou suscitado). Os meios de
comunicação em massa não conseguem cobrir todos os fatos de possível relevância social que
acontece no dia a dia. Dessa forma, os meios midiáticos não se interessam por retratar as pequenas
coisas da vida que acontecem no cotidiano de uma determinada comunidade social.
Diante da impossibilidade de relatar tudo de relevante que acontece em uma comunidade
social, é necessário a seleção de determinados temas, a esta seleção Cheraudeau denomina de
propósito, isto é, aquilo de que se fala e o que está em questão numa ato de comunicação que está
ligado a noção de “universo de discurso”, cujo ato de troca da linguagem, volta-se para o mundo
com a intenção de recortá-lo de uma maneira racional através das representações linguajeiras e
reconstruí-lo em categorias de sentido. Assim sendo, o mundo-objeto é construído em objeto
sentido, o propósito, objeto de compartilhamento do ato de comunicação. 69
Do processo de construção do sentido do discurso decorrente do duplo processo de
transformação e transação surge uma relação dialética que ressalta que o “mundo a comentar” passa
pelo trabalho de construção de sentido de um sujeito de enunciação que o constitui em um “mundo
comentado”, dirigido a uma instância de recepção. Dessa forma, não é o acontecimento que importa
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enquanto objeto que interessa a uma disciplina do sentido, mas o que o linguista chama de processo
evenemencial, ou seja, processo de construção do acontecimento.70
A finalidade da informação midiática é relatar o que ocorre no espaço público, o
acontecimento será selecionado e construído em função do seu potencial de: “atualidade”, que é
apreciado de acordo com a distância que separa o momento de aparição do acontecimento do
momento da informação; “socialidade”, conforme a inclinação de representar a vida da
comunidade onde os indivíduos estão inseridos como cidadãos; e de “imprevisiblidade”, onde o
acontecimento escolhido veio perturbar a tranquilidade dos sistema de expectativa do sujeito
consumidor da informação.
Charaudeau conclui o tema afirmando:
Assim sendo, o propósito, como componente do contrato de informação
midiática, inscreve-se num processo de construção evenemencial, que deve
apontar para o que é ‘notícia’. O propósito recorta o mundo em um certo
número de universo de discurso tematizados, transformando-os em
rubricas, tratando-os segundo critérios de atualidade, de socialidade e de
imprevisibilidade. Assegurando-lhes assim uma visibilidade, uma
publicização, e produzindo um possível efeito de captação. Com isso,
compreende-se que o espaço público se confunda com o próprio
acontecimento midiático, tal como aparece em sua configuração
discursiva.71

Charaudeau também chama a atenção para o fato da impossibilidade de se capturar a
realidade empírica sem que esta passe “pelo filtro de um ponto de vista particular, o qual constrói
um objeto particular que é dado como fragmento do real. Sempre que tentamos dar conta da
realidade empírica, estamos às voltas com um real construído, e não com a própria realidade”. 72
Diante da existência de restrições relativas à posição das instâncias de comunicação e à
captura do acontecimento tornam-se necessários um modo de organização do discurso de
informação e um ordenamento temático que proporcionem a instância midiática a construção da
notícia segundo o modo discursivo próprio de acordo com o dispositivo pelo qual a informação
será transmitida.
Para Charaudeau “notícia” deve ser entendida como “um conjunto de informação que se
relaciona a um mesmo espaço temático, tendo como caráter de novidade, proveniente de uma
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determinada fonte e podendo ser diversamente tratado”.73 Completa sua explicação afirmando que
“um mesmo espaço temático: significa que o acontecimento, de algum modo, é um fato que se
inscreve num certo domínio do espaço público, e que pode ser reportado sob a forma de um mini
relato”.74
Assim sendo, ao selecionar as informações e apresentá-las como sendo os únicos fatos que
aconteceram no espaço público, os meios de comunicação em massa impedem que outros
acontecimentos cheguem ao conhecimento do cidadão, criando-se a hipótese da Teoria do
Agendamento75.
Os meios de comunicação em massa utilizam dois tipos de critérios, um externo, outro
interno, para efetuar a seleção dos acontecimentos forçando, dessa maneira, um rigoroso recorte
do espaço público e configurando determinados acontecimentos.
Os critérios externos relacionam-se ao modo de surgimento dos acontecimentos, que podem
ser de três tipos: o acontecimento surge em uma factualidade, com um caráter de inesperado, porque
não pode ser previsto pelos sistemas de expectativa da vida social; o acontecimento é programado
pela existência de um calendário que pontua a organização e o desenvolvimento da vida social; o
acontecimento é suscitado porque é preparado e provocado por tal ou qual setor institucional –
particularmente o setor do poder político – que faz pressão junto às mídias com fins estratégicos
(desviar a atenção da opinião pública com relação a um problema, provocar descontentamento
sobre uma medida social para fazer passar outras, revelar um escândalo para a imprensa para
encobrir outro caso, etc). Coloca-se aqui um problema de manipulação na origem do
acontecimento, o que põe as mídias numa posição desconfortável. 76
Os critérios internos, por sua vez, são aqueles relativos às escolhas operadas pela instância
midiática em função do princípio da saliência. Essas escolhas dependem da maneira pela qual os
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meios de comunicação em massa constroem representações sobre o que pode interessar ou
emocionar o público.77
Por conseguinte, Charaudeau afirma:
O universo da informação midiática é efetivamente um universo construído. Não
é, como se diz às vezes, o reflexo do que acontece no espaço público, mas sim o
resultado de uma construção. O acontecimento não é jamais transmitido em seu
estado bruto, pois, antes de ser transmitido, ele se torna objeto de racionalizações:
pelos critérios de seleção dos fatos e dos atores, pela maneira de encerrá-los em
categorias de entendimento, pelos modos de visibilidade escolhidos. Assim, a
instância midiática impõe ao cidadão uma visão de mundo previamente articulada,
sendo que tal visão é apresentada como se fosse a visão natural do mundo. Nela,
a instância de recepção encontrará pontos de referência, e desse encontro emergirá
o espaço público.78

Conclui-se então que os acontecimentos relatados, comentados e provocados pelos meios
de comunicação em massa têm simbolicamente o objetivo de tentativa de construção do espaço
público. Contudo, o espaço público midiático que provoca o acontecimento, não pode ser tomado
pela totalidade do espaço público democrático.

1.4 Estudos sobre a influência dos meios de comunicação
A importância do fenômeno da comunicação e de sua influência individual ou social é tão
grande que alguns estudiosos afirmam que as fases da história da humanidade deveriam ser
divididas de acordo com as fases distintivas do desenvolvimento da comunicação humana. Esse
novo modo de pensar a história do desenvolvimento humano, fez com que surgissem, nos diversos
campos das ciências sociais, estudos teóricos e pragmáticos sobre a influência dos meios de
comunicação em massa na experiência das relações sociais. 79
Nas décadas de 1920 e 1930 foram realizados os primeiros estudos empíricos e consistentes
sobre o assunto constatando as potencialidades persuasivas dos meios de comunicação em massa.
Nesses estudos iniciais, observou-se a importância das dinâmicas projetivas no mover o
inconsciente coletivo, no suscitar respostas ditas mais pela exigência do mundo interno que da
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instância rigorosamente medida pelo plano racional. Consequentemente, desenvolveu-se em torno
da reflexão acerca das potentes influências dos meios e comunicação em massa a denominada
“teoria hipodérmica ou de entorno”.
Ainda sobre a teoria hipodérmica, Mauro Wolf afirma:
Além disso, pode descrever-se o modelo hipodérmico como sendo uma teoria da
propaganda e sobre a propaganda; com efeito, no que diz respeito ao universo dos
meios de comunicação, esse é o tema central. «Especialmente nos anos 20 e 30
apareceram estantes inteiras de livros que chamavam a atenção para os factores
retóricos e psicológicos utilizados pelos propagandistas. Alguns títulos: Public
Opinion de Lippmann, The Rape of the Masses de Chakhotin, Psychology of
Propaganda de Doobs, Psychology of Social Movements de Cantril, Propaganda
Technique in the World War de Lasswell, Propaganda in the Next War de
Rogerson» (Smith, 1946, 32). ‘O âmbito do trabalho científico mais estreitamente
ligado à propaganda (é) precisamente o estudo da comunicação de massa’ (Smith
- Lasswell - Casey, 1946, 3); compreender-se-á melhor essa “identidade”, se nos
reportarmos exactamente às três determinações citadas na premissa.80

Cabe salientar que a teoria hipodérmica coincide, historicamente, com o período das duas
guerras mundiais e com a grande propagação das comunicações em massa e representou a primeira
reação que este último fenômeno provocou entre estudiosos de diversas proveniência. Os principais
elementos que caracterizam o contexto da teoria hipodérmica são, por um lado, a novidade do
próprio fenômeno das comunicações em massa e, por outro, a ligação desse fenômeno às trágicas
experiências totalitárias daquele período histórico.81
A teoria destaca que os meios de comunicação em massa são um novo tipo de força
unificadora, que se prolonga para tocar olhos e quaisquer ouvidos em uma sociedade caracterizada
pela insuficiência de relações interpessoais e de uma organização social amorfa. 82
No início da década de 1930, no auge da teoria hipodérmica, Harold Dwight Lasswell
desenvolveu seu modelo como paradigma para uma análise sócio-política e sugerindo uma
adequada descrição para um ato de comunicação. Segundo o modelo lasswelliano, o estudo
científico do processo comunicativo tende a concentrar-se em responder a seguinte pergunta: quem
diz o quê através de que canal e com que efeito? Por esta razão, a audiência era configurada como
um conjunto de classes etárias, de sexo, de casta, etc. Contudo, não era dada a devida atenção às
relações que lhe estavam implícitas ou às ligações informais, uma vez que os estudiosos
80
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consideravam que nada disso influenciava o resultado de uma campanha propagandística, ou seja,
as relações informais entre as pessoas eram tidas irrelevantes para as instituições da sociedade
moderna.83
No modelo desenvolvido por Lasswell começava a aparecer dois dos temas centrais e de
maior duração dentro da Teoria da Comunicação – a análise dos efeitos e a análise dos conteúdos
– e, ao mesmo tempo, individualizou os outros setores de desenvolvimento da matéria, sobretudo
do controle de análise.
A passagem para teorias posteriores ocorreu da seguinte forma, segundo Wolf:
[...] certas linhas que são próprias da teoria hipodérmica. Por um lado, a
consequência metodológica mais relevante, implícita no conceito blumeriano de
massa, é que, para se estudar os comportamentos da multidão, são necessárias
‘amostras constituídas por um conjunto de indivíduos heterogéneos que tenham
igual relevo’ (Blumer, 1948, 548), isto é, classificados a partir de características
sociodemográficas essenciais que correspondam ao conceito de massa (indivíduos
de diferente proveniência, unidos pelo consumo das mesmas mensagens, que não
estão ligados por expectativas comuns, que não exercem qualquer acção
recíproca). Por outro lado, as exigências da indústria das comunicações de massa,
no que respeita aos seus desenvolvimentos comerciais e publicitários, e os estudos
institucionais sobre a propaganda e a sua eficácia, centravam o seu interesse na
explicação do comportamento do público como consumidor. Isto é, por um lado
– e em cosonância com a teoria hipodérmica – seleccionavam-se alguns
indicadores e variáveis para se compreender a forma de agir da audiência
enquanto consumidor; por outro, iam-se acumulando as provas empíricas de que
tal consumo era seleccionado, não indiferenciado. 84

Embora tenha havido um avanço nas pesquisas, a audiência revelou-se intratável. Tal fato
fez com que os pesquisadores desviassem progressivamente a sua atenção da audiência a fim de
compreenderem os indivíduos e o contexto que a constituíam. Consequentemente, houve uma
superação e uma inversão da teoria hipodérmica, que aconteceu de acordo com três diretrizes
distintas, “mas em muitos aspectos interligadas e sobrepostas: a primeira e a segunda, centradas
em abordagens empíricas de tipo psicológico-experimental e de tipo sociológico; a terceira,
representada pela abordagem funcional à temática dos meios de comunicação no seu conjunto, em
consonância com o afirmar-se, a nível sociológico geral, do estrutural-funcionalismo”.85 Dessa
forma, a primeira tendência estuda os fenômenos psicológicos individuais que constituem a relação
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comunicativa; na segunda explicita-se os fatores de mediação existentes entre o indivíduo e o meio
de comunicação; e na terceira existe a elaboração de hipóteses sobre as relações entre o indivíduo,
a sociedade e os meios de comunicação.
Para Wolf:
A “teoria” dos meios de comunicação resultante dos estudos psicológicos
experimentais consiste, sobretudo, na revisão do processo comunicativo
entendido como uma relação mecanicista e imediata entre estímulo e resposta, o
que torna evidente, pela primeira vez na pesquisa sobre os mass media, a
complexidade dos elementos que entram em jogo na relação entre emissor,
mensagem e destinatário. A abordagem deixa de ser global, incidindo sobre todo
o universo dos meios de comunicação e passa a ‘apontar’, por um lado, para o
estudo da sua eficácia persuasiva óptima e, por outro, para a explicação do
‘insucesso’ das tentativas de persuasão. Existe, de facto, uma oscilação entre a
ideia de que é possível obter efeitos relevantes, se as mensagens forem
adequadamente estruturadas e a certeza de que, frequentemente, os efeitos que se
procurava obter não foram conseguidos. 86

Por conseguinte, admite-se a possibilidade de persuadir os destinatários da mensagem.
Contudo, para que isso ocorra é necessário que a forma e a organização da mensagem sejam
adequadas aos fatores pessoais que instância de recepção ativa quando interpreta determinada
mensagem. Mesmo existindo pequenas diferenças individuais nas características da personalidade
dos elementos da audiência, é natural que se presuma a existência, nos efeitos, de variações
correspondentes a essas diferenças individuais, tendo em vista que algumas das variáveis ligadas a
essas diferenças individuais permanecem constantes, ao passo que se manipulam as variáveis cuja
incidência direta sobre o efeito persuasivo se pretende verificar. 87
De uma forma global, todos os estudos acerca da forma da mensagem mais adequada para
fins persuasivos, salientam que a eficácia da estrutura das mensagens varia ao variarem certas
características dos destinatários e que os efeitos das comunicações de massa dependem
essencialmente das interações que se estabelecem entre esses fatores. Confrontada com a teoria
hipodérmica, a teoria dos meios de comunicação em massa ligada às pesquisas psicológicoexperimentais redimensiona a capacidade indiscriminada dos meios de comunicação para
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manipularem o público: ao especificar a complexidade dos fatores que intervêm para provocar uma
resposta ao estímulo, atenua-se a inevitabilidade dos efeitos maciços; explicitando as barreiras
psicológicas individuais que os destinatários põem em funcionamento, evidencia-se o carácter nãolinear do processo comunicativo; salientando a peculiaridade de cada receptor, analisam-se os
motivos da ineficácia de uma campanha. Apesar disso, no entanto, segundo esta teoria, os meios
de comunicação podem, em princípio, exercer influência e persuadir. A influência e a persuasão
não são indiferenciadas e constantes, nem se justificam apenas pelo fato de ter havido transmissão
de uma mensagem; exigem que se esteja atento ao próprio público e às suas características
psicológicas, impõem que se estruturem as campanhas tendo esse fator em conta, mas, uma vez
satisfeitas essas condições, os meios de comunicação em massa podem produzir efeitos notáveis. 88
Neste sentido Edward Herman e Noam Chomsky afirmam que “certamente, a adesão da
mídia a uma agenda oficial com pouca discordância possibilita influenciar a opinião pública no
sentido desejado”.89 Contudo, os autores não acreditam que toda a influência midiática consiga
sempre ser eficaz.
Os meios de comunicação influenciam a percepção que o público possui de certas questões
e condicionam de modo relevante as decisões sociais e políticas, como se extrai dos ensinamentos
de Souza:
Não se pode negar que a legitimação dos atos decisionais dos sistemas sociais e
políticos está de certa forma interligada com a pretensão de decisões dos temas
exteriorizados pela opinião pública, ou seja, pelas operações seletivas. E aqui
reside a preocupação no sentido de que o devido processo legal, a ampla defesa,
a presunção da inocência e a imparcialidade do juiz possam ser maculados pela
simples necessidade de legitimação da atividade jurisdicional a fim de atender as
expectativas da opinião pública.90

Luhmann elegeu a comunicação como operador central de todos os sistemas socias por um
processo multiplicador e em uma passagem afirma:
[...] sabemos tanto sobre os meios de comunicação que não confiamos nessa fonte.
Defendemo-nos suspeitando haver manipulação, fato este, contudo, que não
88
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conduz a nenhuma consequência mencionável, pois o conhecimento extraído dos
meios de comunicação reorganiza-se, como por si mesmo, numa armação que se
auto fortifica. Pretende-se envolver todo o conhecimento com a etiqueta do
duvidoso – mas, mesmo assim, tem-se que se basear nele, ligar-se a ele. 91

Percebe-se que ao proceder a análise da influência da mídia, naturalmente se tem uma
percepção de manipulação, de superficialidade, de divulgação de fatos inverídicos. Por trás dessa
percepção, há tanto uma concepção subjetivista da manipulação da mídia agindo em função de seus
próprios interesses, como uma concepção instrumentalista da mídia manipulada para atender a
interesses econômicos ou políticos.
Neste contexto, o impacto das informações transmitidas pela mídia, alcançando inclusive a
seara jurídica, está diretamente relacionado com o que se denomina sociedade da informação, na
medida em que estas informações podem influenciar na formação da opinião pública, deturpar
realidades, por conseguinte, gerar prejulgamentos. Isso se deve porque a mídia passou a não
descrever a realidade, mas em construí-la. Os veículos de comunicação não são simples canais de
transmissão, mas são construtores dos temas públicos e formadores de opinião, o que decorre
principalmente do surgimento da comunicação em massa, com a constituição de empresas e
conglomerados que formam a indústria da comunicação e se constituem em poder no mundo
moderno.
É necessário, portanto, que o interesse de informar deva estar relacionado especificamente
ao fato de interesse público e não meramente fulcrado em interesses midiáticos, caso contrário,
restará caracterizado o abuso no exercício deste direito, que pode ter um alcance
extraordinariamente prejudicial, como erros, exageros, injustiças, influenciando o juiz em suas
decisões, que se demonstram comprometidas pela falta de imparcialidade. Essa possível influência
da mídia na convicção pessoal dos julgadores, diante da opinião pública, fere princípios, direitos e
garantias processuais basilares, a exemplo do princípio do livre convencimento, a paridade de
armas entre as partes, o devido processo legal, a ampla defesa, dentre outros.
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2 CASOS JULGADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM
GRANDE REPERCUSÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO EM MASSA
Os meios de comunicação em massa vêm crescendo consideravelmente, nos últimos anos,
as notícias sobre o Supremo Tribunal Federal. Tal fato pode ser comprovado através da pesquisa
realizada pelo professor Joaquim Falcão, que constatou que no período de “2004-2007 para 20082011, o número total de notícias sobre o tribunal quase dobrou, aumentando em 89%”.92
Apesar do crescimento no número total de notícias ter aumentado durante o lapso temporal
de 01/01/2004 a 31/12/2011 e a relação entre o Supremo Tribunal Federal e os meios de
comunicação em massa ter se estreitado, a pesquisa realizada apontou que “apesar da maioria dos
brasileiros já ter ouvido falar do STF (69%), somente uma minoria deles (45% dos 69% que já
ouviram falar, ou seja, cerca de 30% do total de entrevistados), de fato, tem ideia do que é e o que
faz o STF”.93
Para complementar o estudo, o Professor Joaquim Falcão solicitou que cada entrevistado
informasse alguma notícia ou acontecimento envolvendo o Poder Judiciário que tenha chamado a
sua atenção nos últimos meses. O resultado foi que:
Do total de entrevistados, 38% afirmaram não ter visto notícia que tenha chamado
sua atenção nesse tema. Para os que afirmaram terem visto notícia que chamou
sua atenção, solicitamos que a descrevesse (pergunta com resposta espontânea e
aberta).
A decisão do STF mais citada foi a que reconheceu a união estável para casais do
mesmo sexo (união homoafetiva), mencionada por 23% dos entrevistados; em
seguida, aparece a que concedeu liberdade ao italiano Cesare Battisti, citada por
13% e, em terceiro lugar, a que autorizou as passeatas conhecidas como “marchas
da maconha”, mencionada por 7%.94

Pelos resultados, pode-se perceber que — mesmo tendo existido outras notícias que foram
intensamente veiculadas nessa época, como a demissão do então ministro Palloci, acusado de
corrupção, e o suposto assassinato de Eliza Samudio pelo Bruno, goleiro do Flamengo — as
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notícias que mais marcaram os entrevistados, no que se refere ao judiciário, foram diretamente
relativas à atuação do STF.
E não é só. Falcão ainda afirma que:
Considerando também as menções vagas a decisões recentes da corte, 45% dos
entrevistados citaram casos em que o STF é emissor principal da notícia. Assim,
podemos afirmar que a agenda pública brasileira, em temas relativos ao Poder
Judiciário, vem sendo ditada preponderantemente pelo STF.
O poder de agendamento da pauta do STF se reflete na mídia que exerce sobre o
leitor grande impacto, ao optar por noticiar e dar destaque a alguns fatos e não a
outros.
[...]
Os três temas de maior destaque na fala dos entrevistados foram os que resultaram
em maior número de notícias. É evidente que este é apenas um dado preliminar e
parcial, e seria necessário realizar pesquisa mais ampla e detalhada sobre o tema,
que não é o foco do presente artigo. Aqui chamamos apenas atenção para a
necessidade de considerar os possíveis e potenciais efeitos entre o poder de
agendamento do STF, a correspondente cobertura da mídia e a percepção da
população. 95

Diante desses dados levantados pelo professor Joaquim Falcão e para melhor exemplificar
o impacto que o agendamento da pauta do Supremo Tribunal Federal reflete nas notícias sobre suas
decisões judicias nos meios de comunicação em massa. Por este motivo, além das ações informadas
pelos entrevistados podemos ainda mencionar outras que foram julgadas pelo STF e que geraram
grande repercussão nos meios de comunicação em massa, tais como: a ADI 3510, relativa a Lei de
Biossegurança e que tinha como questão principal a pesquisa com células-tronco embrionárias; a
ADPF 54, que tratou sobre o aborto de fetos anencéfalos (com má-formação do cérebro e do córtex
— o que leva o bebê à morte logo após o parto) e, mais recentemente, a ADI 4815, que garantiu a
livre publicação de biografias, séries e filmes que retratam os fatos sem a necessidade de
autorização do biografado.
De acordo com a pesquisa quantitativa realizada nas páginas eletrônicas da Folha
(www.folha.uol.com.br/), da Veja (veja.abril.com.br/) e de O Globo (oglobo.globo.com/) além dos
jornais impressos Folha de S. Paulo e O Globo, durante a semana de julgamento das ações referidas
acima — como pode ser percebido no Gráfico 1 — o número de notícias relativa a cada uma delas
é bastante considerável, tendo em vista que o ato de informar advém de escolhas de determinados
conteúdos a serem transmitidos pelos meios de comunicação em massa.
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Gráfico 1
Número de notícias publicadas durante a semana do julgamento no STF
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Uma outra conclusão que se pode tirar ao analisar o Gráfico 1 é que o número de notícias
sobre cada ação varia muito de acordo com o tipo de mídia que está transmitindo a notícia e de
temática da ação em julgamento no STF. Essa variação pode ser considerada como normal, uma
vez que a diferença para a quantidade de notícias de cada veículo reside nos interesses de valor de
verdade e de propósito da informação que gera um ponto de vista e, consequentemente, uma linha
editorial particular de cada veículo de informação.
A informação mais importante que o gráfico apresenta é que cada ação, durante o seu
julgamento pelo STF, passou a ser considerada pelos meios de comunicação em massa como um
fato o que determinou, dessa forma, um certo domínio do espaço público que foi transformado em
notícia conforme o entendimento de Charaudeau. Contudo, outra conclusão que se pode chegar é
que o “drama” inicial de cada julgamento que acaba atraindo os meios de comunicação em massa
com seus diversos jornalistas noticiando sobre o processo, quando terminado o período de
julgamento da ação, a cobertura extensiva de notícias sobre o fato quase que instantaneamente
cessa.
Ocorre que a cessão repentina de notícias do “drama” do julgamento demonstra também
que “a sociedade que se baseia na indústria moderna não é fortuita ou superficialmente espetacular,
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ela é fundamentalmente espataculoísta”96, ou seja, “no espetáculo, imagem da economia reinante,
o fim não é nada, o desenrolar é tudo. O espetáculo não deseja chegar a nada que não seja ele
mesmo”.97

2.1 A análise de notícias sobre a união homoafetiva (ADI 4277 e ADPF 132)

Diante de todos os dados apresentados e para melhor exemplificar o impacto que o
agendamento da pauta do Supremo Tribunal Federal reflete nas notícias sobre suas decisões
judicias nos meios de comunicação em massa, torna-se importante, neste momento do trabalho,
que se faça uma análise de notícias de um dos julgamentos realizados pela corte e que teve grande
repercussão midiática. Para tanto, a escolha do julgamento que será analisado foi motivada, em um
primeiro momento, pela pesquisa realizada pelo professor Falcão e, em momento posterior, por
perceber que o julgamento tratava de duas ações que constituíam classes processuais diversas. O
último motivo foi que as ações foram julgadas antes da AP 470, que é considerada um divisor de
águas quando o tema é a relação do Supremo Tribunal Federal e os meios de comunicação em
massa brasileiros. Por estes motivos, serão examinadas a ADI 4277 e a ADPF 132 cujo julgamento
em conjunto reconheceu a união estável para casais do mesmo sexo (união homoafetiva).
Para a realização da análise, as notícias foram pesquisadas nas páginas eletrônicas da Folha
(www.folha.uol.com.br/), da Veja (veja.abril.com.br/) e de O Globo (oglobo.globo.com/) além do
jornal impresso Folha de S. Paulo. Devido à complexidade de se analisar diversas notícias ao longo
de todo o processo, optou-se pelo exame das notícias publicadas durante a semana da decisão da
corte.
Finalmente, é importante explicitar que toda apresentação da nossa análise seguirá
sistematicamente as seguintes categorias de análise: (i) que tipo de matéria foi noticiada pelos
meios de comunicação em massa; (ii) a quantidade de notícias publicadas durante o lapso temporal
que vai do dia 01 de maio a 07 de maio do ano de 2011; (iii) a porcentagem de maior acúmulo de
notícias em um mesmo dia dentro do lapso temporal proposto; (iv) e, por fim, trechos que
mencionem o Supremo Tribunal Federal ou seus ministros.
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2.1.1 Breve histórico das ações
A discussão sobre a união homoafetiva tem início no Supremo Tribunal Federal com o
pedido do então governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, por meio de uma Arguição
de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 132), em março de 2008. Na ação, o
governador solicitava que o Supremo concedesse liminar para validar as decisões administrativas
do governo que equiparavam as uniões homoafetivas às uniões estáveis e para suspender o
andamento dos processos e os efeitos de decisões judiciais contra os atos administrativos em
questão, alegando que o não reconhecimento da união homoafetiva contrariava preceitos
fundamentais como igualdade, liberdade e o princípio da dignidade da pessoa humana, todos
previstos na Constituição Federal de 1988. 98
Posteriormente a Procuradoria-Geral da República (PGR) ajuizou, no dia 02 de julho de
2009, a ADPF 178 cujo propósito era levar a Suprema Corte brasileira a declarar a obrigatoriedade
do reconhecimento, no Brasil, da união entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, desde
que atendidos os requisitos exigidos para a constituição da união estável entre homem e mulher.
Pedia, também, que os mesmos direitos e deveres dos companheiros nas uniões estáveis fossem
estendidos aos companheiros nas uniões entre pessoas do mesmo sexo. A PGR pediu que a ação
fosse distribuída por dependência à ADPF nº 132.
Todavia, apesar de ter sido protocolada incialmente com ADPF 178, o ministro Gilmar
Mendes, presidente do STF na época, determinou a reautuação do processo como Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) n° 4277, tendo como justificativa a inexistência de um objeto
específico e bem delimitado a ser impugnado pela via da ADPF, tendo em vista que não teria sido
esclarecido quais foram os atos do Poder Público que violariam os preceitos fundamentais citados
na ação.
Uma observação importante a ser feita é que os militantes da “união civil entre pessoas do
mesmo sexo”, que desde 1996 viam lutando e esbarrando nos preconceitos e na moral,
especialmente a religiosa, quando defendiam “o casamento gay”, perceberam a necessidade,
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durante a luta pelo reconhecimento de seus direitos, da mudança do termo “casamento gay” para
“união civil” um termo que soava de maneira menos pejorativa. 99
A mudança de termo – realizada pelo próprio movimento social em defesa da causa
homoafetiva – foi acompanhada pelos meios de comunicação em massa e tornou o discurso mais
persuasivo. A participação dos meios de comunicação em massa foi estratégica também ao
reproduzir exaustivamente os argumentos persuasivos presentes na fala dos militantes tais como:
“todos são iguais perante a lei”; “pagamos impostos e por isso temos nossos direitos”; “o amor não
aceita preconceito”; e, “vivemos num país laico” foram algumas que traduziam as ideias centrais
dos movimentos LGBT.100
A par disso, pode-se afirmar que o interesse midiático sobre o julgamento das ações que
tratavam da união entre pessoas do mesmo sexo reside na divulgação de direitos de certas
minorias101, neste caso, a comunidade de homossexuais do país.
2.1.2 Análise das notícias da página eletrônica da Folha de S. Paulo
No dia 05 de maio de 2011, os ministros do STF, ao julgarem a ADI 4277 e a ADPF 132,
cujo relator de ambas as ações foi o ministro Ayres Britto, reconheceram unanimemente a união
estável para casais do mesmo sexo.
Durante a semana em que ocorreu a decisão – 01/05/2011 a 07/05/2011 – a página
eletrônica da Folha publicou 17 notícias sobre o julgamento que estava ocorrendo no STF, sendo
que 10 dessas notícias, 58,83% do total, ficaram concentradas no dia 05 de maio de 2015, dia da
decisão dos ministros.
A primeira notícia sobre o julgamento, dentro o lapso temporal proposto, foi publicada no
endereço eletrônico da Folha no dia 04 de maio de 2015, com o seguinte título: “STF decide hoje
se Estado reconhece união de homossexuais”. No corpo do texto da notícia encontramos as
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informações sobre as ações em julgamento tais como: “os ministros avaliarão, pela primeira vez,
se a união homoafetiva pode ser enquadrada no regime jurídico de união estável”; “o tribunal
também analisará se a união de pessoas do mesmo sexo pode ser considerada como entidade
familiar”.
A matéria também informa que existem duas ações: “a primeira, ajuizada em fevereiro de
2008, é do governador reeleito do Rio, Sérgio Cabral (PMDB)”. Um pouco mais adiante no texto
pode ser lido que: “a ação afirma que posicionamentos discriminatórios vão de encontro a
princípios constitucionais como o direito à igualdade e à liberdade e o princípio da dignidade da
pessoa humana”. Sobre a segunda ação a matéria informa: “a outra ação em análise, da
Procuradoria-Geral da República, foi ajuizada em julho de 2009. O pedido é semelhante: que o
STF declare obrigatório o reconhecimento, no Brasil, da união de pessoas do mesmo sexo como
entidade familiar. Também pede que os mesmos direitos dos casais heterossexuais sejam
estendidos aos casais homossexuais”. As informações contidas na análise dessa primeira notícia
vão se repetir no corpo final das próximas 12 notícias encontrada na pesquisa como uma espécie
de histórico.
A última notícia publicada no dia 04 de maio de 2015 no site da Folha traz a informação
de que “o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Carlos Ayres Britto reconheceu nesta
quarta-feira a relação entre pessoas do mesmo sexo como ‘entidade familiar’ e concedeu aos gays
os mesmos direitos e deveres da união entre casais heterossexuais”. Uma decisão editorial
interessante da página eletrônica da Folha foi que a matéria trazia na íntegra o voto do ministro
Ayres Britto para que o leitor pudesse conhecer todo o seu conteúdo. Existe também a informação
de que o tribunal decidiu suspender o julgamento, que seria retomado na quinta-feira, dia 05 de
maio de 2015, com os votos dos demais ministros.
A maioria das matérias publicadas no dia 05 de maio informavam sobre os votos dos
ministros e destacavam algumas passagens do discurso decisório proferido durante a sessão. Do
voto do ministro Luiz Fux o seguinte trecho foi colocado na notícia: “Por que o homossexual não
pode constituir uma família? Por força de duas questões que são abominadas pela Constituição: a
intolerância e o preconceito', afirmou. 'Quase a Constituição como um todo conspira para a
equalização da união homoafetiva à união estável’, completou”.
A notícia que informa o voto da ministra Cármen Lúcia destaca o seguinte:
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Para ela, a Constituição abomina qualquer tipo de preconceito. “A discriminação
é repudiada no sistema constitucional vigente”, afirmou a ministra, ao dizer que o
casal gay também forma uma “entidade familiar”, com direitos e deveres
reconhecidos pela legislação brasileira.
“Aqueles que fazem escolha pela união homoafetiva não podem ser desigualados
em sua cidadania”, disse a ministra.

A terceira matéria traz os votos dos ministros Ricardo Lewandowski e Joaquim Barbosa.
Nesta notícia a maior ênfase é dada ao voto do ministro Lewandowski que
Apesar de ter acompanhado o voto do relator, o ministro Carlos Ayres Britto,
Lewandowski fez uma ressalva de que devem ser excluídas questões que “exijam
diversidade de sexo para o seu exercício”.
Lewandowski votou pelo reconhecimento da união homoafetiva como uma
“entidade familiar”, mas criou limitações, ao dizer que alguns direitos se aplicam
apenas a relações heterossexuais.
Ele não detalhou em seu voto quais seriam esses direitos exclusivos de casais de
pessoas do sexo oposto. Lewandowski foi o primeiro a dizer que existem
diferenças legais entre a união entre homossexuais e heterossexuais.

Detalhe interessante é que a reportagem focou apenas no trecho final do voto do ministro
Ricardo Lewandowski, provavelmente porque o ministro não explicitou de maneira clara quais
seriam as prescrições legais que exigem a diversidade de sexo para o seu exercício.
Quanto ao voto do ministro Joaquim Barbosa a matéria informa somente que: “já Barbosa
foi totalmente a favor. ‘Dignidade humana é a noção de que todos, sem exceção, têm direito a uma
igual consideração’, afirmou em seu voto”. Não dando maiores informações em seu conteúdo.
A reportagem que informava o voto do ministro Gilmar Mendes trazia em seu texto:
O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), votou a favor da
equiparação da união homossexual à heterossexual, na tarde desta quinta-feira. Já
são seis votos favoráveis.
Para aprovação são necessários seis votos, mas quatro ministros ainda irão se
manifestar. Os ministros também ainda podem pedir vista e mudar o voto.
Portanto, o resultado será oficializado somente após todas as manifestações.
Mendes disse que apesar de acompanhar o voto do relator, o ministro Carlos Ayres
Britto, existe "uma série de questões e divergências".
Ele afirmou que seu voto não entraria no mérito dos "desdobramentos" deste
reconhecimento. Isso quer dizer que ele não afirma, de forma genérica, que todos
os direitos aplicados a um casal formado por um homem e uma mulher valem para
uma relação gay.
"Não estamos a falar apenas de uma falta de disciplina que permita o
desenvolvimento de uma determinada política pública, estamos falando de
direitos fundamentais básicos", afirmou durante seu voto.
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O ministro também afirmou que o julgamento do STF faz papel do Legislativo.
"Sou um crítico muito ferrenho dessa coisa de se portar como legislador. Aqui não
há nenhuma dúvida de que o tribunal está assumindo um papel [de legislar], ainda
que provisoriamente. Essa matéria deveria ser regulada por normas do Congresso
Nacional."
No entanto, Mendes disse que o STF seria omisso caso não julgasse as ações sobre
o caso.
"O limbo jurídico contribui para a discriminação. Talvez contribua até para os
episódios de violência que vemos. A nossa omissão representaria no agravamento
da situação de pessoas que estão sendo prejudicadas", disse em seu voto.

Sobre a decisão da ministra Ellen Gracie, a página eletrônica da Folha noticiava:
Em discurso breve, a ministra Ellen Gracie, do STF (Supremo Tribunal Federal),
também votou a favor da equiparação da união homossexual à heterossexual, na
tarde desta quinta-feira. A causa já tem a maioria dos votos favoráveis.
"Uma sociedade decente é uma sociedade que não humilha seus integrantes",
afirmou a ministra durante seu voto que disse ser "integralmente favorável" ao do
relator, o ministro Carlos Ayres Britto.

O voto do ministro Marco Aurélio foi publicado da seguinte forma:
“Uma sociedade decente é uma sociedade que não humilha seus integrantes”,
afirmou a ministra durante seu voto que disse ser “integralmente favorável” ao do
relator, o ministro Carlos Ayres Britto.
Marco Aurélio citou, durante o seu voto, o artigo “A igualdade é colorida”,
publicado na Folha em 2007, em que tratou da evolução da jurisprudência
favorável aos direitos de homossexuais.
Ele afirmou que a evolução social fez do “direito de família o direito das famílias”,
e que este abrange as uniões homoafetivas.
O ministro também disse que o Estado existe para auxiliar indivíduos a realizar
seus projetos de vida, incluindo os que têm atração pelo mesmo sexo.

A página eletrônica da Folha noticiou o voto do ministro Celso de Mello com os seguintes
dizeres:
O ministro Celso de Mello, do STF (Supremo Tribunal Federal), deu o nono voto
a favor da equiparação da união homossexual à heterossexual, nesta quinta-feira.
A causa já tem a maioria dos votos favoráveis.
“Toda pessoa tem o direito de constituir família, independentemente de orientação
sexual ou identidade de gênero. Não pode um estado democrático de direito
conviver com o estabelecimento entre pessoas e cidadãos com base em sua
sexualidade. É inconstitucional excluir essas pessoas”, afirmou o ministro em seu
voto.
Mello também lembrou que não se pode confundir questões jurídicas com
questões de caráter moral ou religioso porque Brasil é um país laico.
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“A República é laica e, portanto, embora respeite todas as religiões, não se pode
confundir questões jurídicas com questões de caráter moral ou religioso”, disse.
Ele afirmou que os efeitos da lei devem ser idênticos às daquelas que hoje são
aplicadas às uniões heterossexuais.
“Não existem razões de peso suficiente que justifiquem discriminação no que
tange às uniões estáveis. Pelo contrário, pela Constituição, há a valorização do
afeto, do amor, da solidariedade. Não há razão alguma para exclusão da união
homoafetiva.”

A notícia informando sobre o voto do ministro Cezar Peluso vem com o seguinte destaque:
“STF reconhece por unanimidade a união gay”. No corpo do texto podia-se ler que “o presidente
do Supremo, Cezar Peluso, deu o décimo e último voto a favor da união gay por volta das 20h30,
após cerca de cinco horas de sessão”. Logo em seguia a reportagem informa que “a decisão tem
efeito vinculante, ou seja, alcança toda sociedade. Os ministros foram autorizados a decidir
processos pendentes individualmente”. A notícia é complementada com a explicação de que
“apesar de não falar em igualdade, mas em equiparação – fazendo ressalvas, como os ministros
Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes – Peluso afirmou que a Constituição não exclui outras
modalidades de entidade familiar, mas reconhece que há lacuna normativa a ser preenchida”. A
matéria finaliza o conteúdo do voto proferido pelo ministro da seguinte maneira: “para Peluso,
assim como para Mendes, o Legislativo deve regulamentar a equiparação com a união estável
heterossexual”.
O detalhe que chamou a atenção na reportagem que traz o voto do ministro Cezar Peluso
foi, mais uma vez, a decisão editorial da página eletrônica da Folha de inserir, na matéria, um link
para que o leitor tivesse acesso a íntegra dos votos dos ministros Ayres Britto, Ricardo
Lewandowski e Marco Aurélio, além do voto da ministra Cármen Lúcia.
As matérias posteriores publicadas no site da Folha informavam sobre as declarações do
presidente da ABGLT (Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e
Transsexuais), um destaque para a íntegra dos votos dos ministros do STF, uma opinião do
colunista Gilberto Dimenstein e uma reportagem do ministro da Defesa, Nelson Jobim, onde
afirmava que os direitos de militares com união estável com parceiro do mesmo sexo estariam
garantidos pelas Forças Armadas.
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2.1.3 Análise das notícias do jornal Folha de S. Paulo
Durante a semana em que ocorreu a decisão — 01/05/2011 a 07/05/2011 — o jornal a Folha
de S. Paulo publicou apenas 04 notícias sobre o julgamento que estava ocorrendo no STF. A
primeira matéria foi publicada no primeiro dia do julgamento e a concentração de três notícias
publicadas, 75% do total, aconteceu no dia seguinte à decisão do STF.
A matéria do dia 04 de maio de 2011 fica prejudicada devido a um enorme anúncio de uma
rede de varejo que ocupa boa parte da página dedicada a reportagem. Comparando a reportagem
do jornal com a da página eletrônica da Folha de S. Paulo, o conteúdo do texto é menos
informativo. No corpo do texto apenas existe a referência ao início do julgamento, e das duas ações
– não existindo informação de quais tipos de ação que estavam em julgamento — “que podem
equiparar as uniões homoafetivas às uniões estáveis entre um homem e uma mulher”. Ao contrário
da matéria do site da Folha, não existe também nenhuma menção quanto a análise da possibilidade
da união de pessoas do mesmo sexo poder ser considerada como entidade familiar.
Outro dado constatado na notícia foi quanto tratou da superficialidade com a qual foi
noticiado os proponentes e os motivos das ações. Contudo, o repórter escreveu que “ministros
ouvidos pela reportagem não descartam um pedido de vista, o que interromperia o julgamento” e
afirmou que “a tendência do Supremo, segundo a Folha apurou, é reconhecer a relação entre casais
do mesmo sexo, mas não se sabe se o tribunal vai se posicionar sobre temas mais sensíveis, como
adoção e casamento civil”.
A reportagem apresenta também um mapa do Brasil com o título “O Supremo e as uniões
gays: como cada estado interpreta a lei” e distribuindo cores a cada estado segundo as opções:
união familiar; união comercial; indecisos e indiferentes.
No final da matéria ainda existe um exemplo da dificuldade que uma pessoa teve para
receber a pensão do seu companheiro de mesmo pelo INSS e duas frases destacadas, uma a favor
dos homossexuais formarem um núcleo familiar e outra opinando contra.
A reportagem do dia 06 de maio de 2011 foi publicada com a seguinte manchete no caderno
“Cotidiano” do jornal Folha de S. Paulo: “STF aprova união gay em sessão histórica”. A matéria
principal é praticamente um resumo das reportagens publicadas na página eletrônica da Folha, com
a diferença de não haver nenhuma citação de trechos dos votos dos ministros do STF, apenas houve
uma divisão em quem votou sem ressalva e quem votou com ressalva. A reportagem mencionou
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também a festa de um grupo de 150 pessoas que foram comemorar a decisão na avenida Paulista e
a reação do deputado federal Jean Wyllys (PSOL-RJ) aplaudindo “silenciosamente cada frase dito
pelo relator”, ministro Ayres Britto, no voto inicial.
Esta matéria, contudo, traz dois trechos interessantes para serem destacados. No primeiro
trecho o texto dizia “o texto formal da decisão, chamado de acórdão, não tem prazo para ser
publicado, mas o resultado do julgamento já vale a partir de hoje. O documento será redigido pelo
relator, para quem a decisão engloba todos os direitos”. O segundo trecho a ser destacado afirmou
que “diferentemente de sessões recentes, como o caso da Lei da Ficha Limpa, repleto de discussões
e impasses, ministros concordaram entre si e criam clima de vitória histórica. Alguns se
emocionaram, como Ayres Britto e Luiz Fux, que até embargou a voz”.
A segunda matéria trata-se na verdade de uma análise feita pelo professor Joaquim Falcão,
que não se aprofunda em falar da mutação constitucional ocorrida no sentido de “família” dentro
na Constituição Brasileira de 1988, após a decisão do STF.
A terceira reportagem do jornal publicada no dia 06 de maio de 2011 focalizou na temática
da possibilidade de adoção de crianças por casais homossexuais. Nessa reportagem a decisão do
STF de reconhecer a união estável entre homossexuais e que esta união forma uma entidade
familiar aparece como sustentação argumentativa para o tema da adoção.
2.1.4 Análise das notícias da página eletrônica da revista Veja
A página eletrônica da Veja publicou — entre os dias 01 de maio a 07 de maio de 2011 —
09 notícias sobre o julgamento da ADI 4277 e da ADPF 132 no STF. A primeira publicação no site
da Veja ocorreu no dia 04 de maio de 2011. Esse dia também foi o que concentrou o maior número
de publicações sobre o tema, 55,56% do total, ou seja, o equivalente a 05 matérias.
A primeira matéria publicada no dia 04 de maio de 2011 traz no corpo do texto da
reportagem, a informação sobre o início do julgamento das duas ações e seus respectivos autores –
não existindo, a exemplo da primeira reportagem do mesmo dia do jornal Folha de S. Paulo,
informação sobre os tipos de ações que estavam em julgamento – e afirmava para o leitor que “a
união de pessoas do mesmo sexo deve ser equiparada, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), ao
regime de união estável heterossexual”. A notícia informava também que “os embaraços técnicos
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dessa questão complicarão o julgamento do assunto e, conforme adiantaram ministros, motivarão
um pedido de vista do processo, o que deve adiar a conclusão”. Por fim, a matéria noticiava que
Hoje, a união de pessoas do mesmo sexo é tratada como uma sociedade de fato.
Por isso, a Justiça entende que duas pessoas resolveram viver juntas com a
finalidade semelhante à de uma atividade econômica, cujo objetivo seria dividir
os resultados desse negócio. Assim, para ter direito aos bens obtidos durante essa
união, um dos integrantes do casal precisa provar que contribuiu para a compra
desse bem, o que já não é exigido para um casal homossexual.

A segunda reportagem, publicada quase duas horas depois do início do julgamento, embora
contenha informações mais detalhadas sobre as duas ações, tais como seus autores, as razões para
a propositura, e destacamos o seguinte trecho da reportagem:
Para agilizar o julgamento, o relator dos dois processos, ministro Carlos Ayres
Britto, sugeriu o julgamento conjunto - além do Ministério Público e do
representante do governo do Rio, há pelo menos 15 amicus curiae (no jargão
jurídico, amigos da corte, aqueles que se dizem parte interessada em um
julgamento) inscritos para falar. A sugestão foi aceita e, caso nenhum ministro
peça vista de uma das ações, vai agilizar o julgamento. Só o voto do relator tem
48 páginas. Nos bastidores do STF, há quem diga que a decisão será unânime e
uniformizará a jurisprudência sobre o tema - vários tribunais já reconheceram, em
instâncias inferiores, a união estável de casais do mesmo sexo. A indefinição faz
com que, atualmente, os casais do mesmo sexo deixem de ter assegurados 78
direitos, como garantias sobre herança ou divórcio e declaração compartilhada do
Imposto de Renda (IR). (grifo nosso).

A terceira matéria é a que traz conteúdo informativo inédito, pois comunicou a sustentação
oral realizada no plenário do STF do procurador-geral da República; do, na época, jurista Luis
Roberto Barroso, que falou em nome do estado do Rio de Janeiro; e, finalmente, do advogadogeral da União. Todos a favor do reconhecimento da relação entre pessoas do mesmo sexo como
entidade familiar e com os mesmos direitos e deveres da união estável entre casais heterossexuais.
A notícia além de também ter citado pequenos trechos das sustentações orais, informou sobre as
sustentações dos “chamados amicus curiae, ou seja, aqueles que, juridicamente, são definidos
como os amigos da corte por alegarem ser parte interessada em um julgamento, estão se
pronunciando”.
Para finalizar a análise dessa matéria, havia a informação de que “nos bastidores do STF,
há quem diga que a decisão será unânime e uniformizará a jurisprudência sobre o tema - vários
tribunais já reconheceram, em instâncias inferiores, a união homoafetiva”.
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A quarta reportagem publicada no dia 04 de maio de 2011 inicialmente informou sobre o
voto do relator ministro Ayres Britto que admitiu a união homoafetiva como entidade familiar e
equiparou a união entre casais do mesmo sexo com a união estável dos casais heterossexuais,
citando pequeno trecho do voto. Houve também a informação sobre a suspensão do julgamento.
O conteúdo do texto infomativo foi praticamente o mesmo da matéria anteriormente
analisada. As diferenças estavam presentes apenas em atualizações pontuais. Uma atualização
permitente para a análise é o trecho textual onde lia-se que “os chamados amicus curiae, ou seja,
aqueles que, juridicamente, são definidos como os amigos da corte por alegarem ser parte
interessada em um julgamento, também falaram - sete a favor dos homossexuais e dois contra,
entre eles a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)”.
A última matéria analisada no dia 04 de maio informa que “no dia em que o Supremo
Tribunal Federal (STF) vota a equiparação da união homoafetiva à união heterossexual, o SBT
anuncia que levará ao ar o primeiro beijo gay da teledramaturgia brasileira”. Dessa forma, a menção
do julgamento no Supremo serve apenas como lead102 da matéria e contém um link para a primeira
matéria analisada.
A primeira notícia publicada na página eletrônica da Veja no dia 05 de maio de 2011,
informa sobre o retorno do julgamento das ações pelo Supremo Tribunal Federal e o restante do
texto jornalístico foi praticamente um resumo das notícias do dia anterior.
Todavia, a segunda matéria publicada no referido dia, destaca os votos de cinco dos onze
ministros do STF. A primeiro ministro mencionado na reportagem é o ministro Carlos Ayres Britto,
por per pronunciado seu voto no dia anterior e ser o relator das ações em julgamento. O ministro
Luiz Fux foi o segundo a ser indicado pela reportagem que, a exemplo da reportagem do site da
Folha de S. Paulo, cita diretamente os seguintes trechos do seu voto:
O homossexualismo é um traço da personalidade. Não é crime. Então, por que o
homossexual não pode constituir uma família? Por força de duas questões
abominadas pela Constituição Federal: a intolerância e o preconceito", disse. "A
união homoafetiva enquadra-se no conceito de família. A pretensão é que se
confira juridicidade a essa união homoafetiva para que os homossexuais possam
sair do segredo, sair do sigilo, vencer o ódio e a intolerância em nome da lei.
[...]

102

O jornalismo usa o termo para resumir a função do primeiro parágrafo: introduzir o leitor no texto e prender sua
atenção. Há dois tipos básicos de lead: o noticioso, que responde às questões principais em torno de um fato (o quê,
quem, quando, como, onde, por quê), e o não-factual, que lança mão de outros recursos para chamar a atenção do
leitor.
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Para Fux, nada justifica não equiparar a união homoafetiva à união estável
heterossexual. "A Constituição como um todo conspira a esse favor", declarou,
citando os princípios da isonomia, da liberdade e da dignidade da pessoa humana,
entre outros.

O trecho da reportagem que cita partes do voto da ministra Carmen Lúcia é o seguinte:
Reitero que todas as formas de preconceito merecem repúdio de todas as pessoas
que se comprometam com a democracia. Contra todas as formas de preconceito,
há o direito constitucional". Para a ministra, a conquista dos direitos é curiosa.
“Depois de sedimentado o direito, quando se olha para trás, às vezes temos a
impressão de que era banal. Mas é na hora da conquista que se vê quais eram as
dificuldades para se conquistar os direitos. Há direitos a serem conquistados
porque a violência é perpetrada exatamente pela ausência de direitos.”

Sobre os votos dos ministros Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowski a matéria
jornalística destaca:
O ministro Joaquim Barbosa, embasando seu voto, foi na mesma linha: “A
Constituição Federal de 88 prima pelo reconhecimento e pela proteção dos direitos
fundamentais e de uma acolhida generosa da vedação de todo tipo de
discriminação”. Para o ministro Ricardo Lewandowski, são os fatos que geram os
direitos. “Entendo que uniões de pessoas do mesmo sexo, que se projetam no
tempo e ostentam a marcada da publicidade, devem ser reconhecidas pelo direito,
pois dos fatos nasce o direito. Creio que se está diante de outra unidade familiar
distinta das que caracterizam uniões estáveis heterossexuais.”

Para finalizar esta reportagem existe mais uma vez a menção de que “a expectativa é que o
Supremo equipare as uniões estáveis heterossexuais e homossexuais. Fala-se, até, em decisão
unânime”.
A última matéria jornalística a ser publicada no dia 05 de maio de 2011 pela Veja em sua
página eletrônica informou sobre o final do julgamento do STF, o destaque dessa notícia foi para
o voto do ministro Gilmar Mendes que segundo a reportagem foi decisivo. De acordo com a
informação do texto:
Ele concordou com os colegas ao dizer que, mesmo sem menção, no texto
constitucional, da união estável homossexual, os direitos civis de casais do mesmo
sexo não podem ser negados. “O fato de a Constituição tratar da união entre
homem e mulher não significa negativa à união entre pessoas do mesmo sexo.”
Diante da falta de definição sobre o tema no Congresso, Gilmar Mendes fez
críticas à inércia de deputados e senadores, já que há um projeto em discussão na
Casa, sem sucesso. “O que se pede é um modelo mínimo de proteção institucional
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para evitar a discriminação. Essa proteção deveria ser feita pelo próprio Congresso
Nacional.”

O restante do conteúdo do texto informativo foi uma síntese de todas as outras matérias
publicadas ao longo do dia no site da Veja e já analisadas anteriormente.
A matéria publicada no dia 06 de maio de 2011, ou seja, um dia após o julgamento do STF,
traz a menção da decisão da corte, mas o conteúdo jornalístico da matéria tem como tema principal
o constante ativismo jurídico do tribunal devido a inércia do Congresso em discutir e aprovar
projetos de leis polêmicos.103
Do corpo do texto destacamos o seguinte trecho:
Mas o fato é que o julgamento da última quinta-feira consiste em só mais um dos
inúmeros exemplos em que o Supremo aparece fazendo o papel do Congresso:
mais do que julgar, a instituição legisla. Foi exatamente isso que ocorreu em 2007,
quando os ministros do STF decidiram que os mandatos pertenciam aos partidos
em caso de desfiliação. A questão é que a Constituição não previa essa
possibilidade. Foi um claro momento de ativismo judicial, quando a Justiça decide
fazer a lei.

2.1.5 Análise das notícias da página eletrônica do jornal O Globo
Durante o lapso temporal de 01/05/2011 a 07/05/2011, a página eletrônica do O Globo
publicou 14 notícias sobre o julgamento que estava ocorrendo no STF, sendo que 09 dessas
notícias, 69,24% do total, ficaram concentradas no dia 05 de maio de 2015, dia da decisão dos
ministros.
A primeira notícia sobre o julgamento, dentro o lapso temporal pesquisado, foi publicada
na página eletrônica do O Globo no dia 04 de maio de 2015, e informa o voto favorável do ministro
Ayres Britto pela equiparação da união homoafetiva ao regime jurídico de união estável dos casais
heterossexuais. A matéria também informava que “as ações foram propostas pelo governo do Rio,
em 2008, e pelo Ministério Público, em 2009. Há decisões pontuais de tribunais e juízes nos estados
a favor e contra os direitos dos homossexuais. Com a decisão do STF, o entendimento será
unificado”.

103

Particularmente sobre a união homoafetiva o Projeto de Lei n° 1151, de 1995, de autoria da então deputada federal
Marta Suplicy, e que propunha disciplinar a união civil entre pessoas do mesmo sexo não ficava às margens do debate
político no Congresso por se tratar de tema considerado polêmico para a classe política.
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Na reportagem existem citações do voto do ministro Ayres Britto, a primeira citação dentro
da reportagem destaca o seguinte trecho do discurso decisório:
O órgão sexual é um “plus”, um bônus, um regalo da natureza. Não é um ônus,
um peso, um estorvo, menos ainda uma reprimenda dos deuses 104 – disse,
completando mais tarde: – Não há nada mais privado aos indivíduos do que a
prática de sua própria sexualidade. A liberdade para dispor de sua própria
sexualidade insere-se no rol de liberdades do indivíduo, expressão que é de
autonomia de vontade. Esse direito de explorar os potenciais da própria
sexualidade tanto é exercitado no plano da intimidade, quanto da privacidade,
pouco importando que o parceiro adulto seja do mesmo sexo ou não. 105

A matéria também destaca trechos da sustentação oral realizada pelo então Procurador
Geral da República, Roberto Gurgel; pelo, na época, jurista, Luiz Roberto Barroso; e, pelo
advogado-geral da União. Todos proferiram discurso a favor da equiparação.
A reportagem termina com a seguinte informação “oito advogados falaram como ‘amici
curiae’ uma forma de participar do julgamento apoiando a causa. Os sete primeiros se
manifestaram a favor dos direitos dos homossexuais”.
A segunda notícia publicada no dia 04 de maio informou que, devido ao julgamento do STF
sobre uniões homoafetivas, as redes sociais 106 ficaram movimentadas e levaram a hashtag
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Esta parte foi claramente edita. Segue o trecho completo retirado do voto proferido pelo ministro Ayres Britto:
“Afinal, a sexualidade, no seu notório transitar do prazer puramente físico para os colmos olímpicos da extasia
amorosa, se põe como um plus ou superávit de vida. Não enquanto um minus ou déficit existencial. Corresponde a um
ganho, um bônus, um regalo da natureza, e não a uma subtração, um ônus, um peso ou estorvo, menos ainda a uma
reprimenda dos deuses em estado de fúria ou de alucinada retaliação perante o gênero humano”.
105
Esse trecho também foi editado. O texto completo contido no voto dispunha que:
“Não pode ser diferente, porque nada mais íntimo e mais privado para os indivíduos do que a prática da sua própria
sexualidade. Implicando o silêncio normativo da nossa Lei Maior, quanto a essa prática, um lógico encaixe do livre
uso da sexualidade humana nos escaninhos jurídico-fundamentais da intimidade e da privacidade das pessoas naturais.
Tal como sobre essas duas figuras de direito dispõe a parte inicial do art. 10 da Constituição, verbis: “são invioláveis
a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas”. Com o aporte da regra da auto-aplicabilidade possível
das normas consubstanciadoras dos direitos e garantias fundamentais, a teor do §1º do art. 5º da nossa Lei Maior, assim
redigido: ‘As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata’.
Daqui se deduz que a liberdade sexual do ser humano somente deixaria de se inscrever no âmbito de incidência desses
últimos dispositivos constitucionais (inciso X e §1º do art. 5º), se houvesse enunciação igualmente constitucional em
sentido diverso. Coisa que não existe. Sendo certo que o direito à intimidade diz respeito ao indivíduo consigo mesmo
(pense-se na lavratura de um diário), tanto quanto a privacidade se circunscreve ao âmbito do indivíduo em face dos
seus parentes e pessoas mais chegadas (como se dá na troca de e-mails, por exemplo)”.
106
Redes sociais são estruturas sociais virtuais compostas por pessoas e/ou organizações, conectadas por um ou vários
tipos de relações, que partilham valores e objetivos comuns na internet. As redes sociais fazem parte das mídias sociais,
que é a produção de conteúdo de forma não centralizada, onde não há o controle editorial de grandes grupos. A chamada
produção de muitos para muitos.
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#uniaohomoafetiva ao topo dos Trending Topics 107 brasileiros. Além de apresentar uma enquete
realizada pelo O Globo no Facebook, onde 78% dos internautas torciam para que os ministros do
STF equiparassem a união gay à dos heterossexuais; 18% se declararam contrários e 4% disseram
não saber. Mais de 1.700 internautas tinham participado da pesquisa até o início da noite do dia 04
de maio de 2011.
As publicações, no endereço eletrônico do O Globo no dia seguinte ao início do julgamento,
começam com o acompanhamento ao vivo, pela internet, com atualizações constantes do que está
acontecendo no plenário do STF durante o julgamento das ações.
Depois, existem duas notícias com praticamente o mesmo teor informativo sobre o
resultado do julgamento: a primeira tinha como título “STF aprova por unanimidade união estável
entre gays”; o título da segunda era “STF reconhece, por unanimidade, união civil entre pessoas
do mesmo sexo”. Apesar de terem apresentado o conteúdo do texto informativo parecido, a segunda
matéria jornalística trazia um número maior de informações.
O mérito da primeira reportagem está em informar com rapidez a decisão final do
julgamento realizado no Supremo Tribunal Federal que por unanimidade equiparou a união estável
heterossexual para casais do mesmo sexo, sendo que dos “11 ministros da mais alta Corte do país,
dez votaram a favor, incluindo o relator Carlos Ayres Britto. Apenas o ministro Antonio Dias
Toffoli se declarou impedido de votar porque atuou em uma das ações julgadas quando foi
advogado-geral da União”. O restante da reportagem explicava um pouco sobre os autores e os
fundamentos das duas ações, mas não informavam, como outras matérias analisadas, quais eram
os tipos de ações e terminava citando outros casos semelhantes ao redor do mundo.
A segunda reportagem apresenta, conforme mencionado anteriormente, um conteúdo
informativo mais expressivo. A primeira informação contida na notícia é sobre a unanimidade da
decisão na equiparação da união homoafetiva à união estável dos casais heterossexuais. Em
seguida, foi informada na reportagem “que a Corte também decidiu que cabe ao Congresso aprovar
lei regulamentando as peculiaridades dos direitos decorrentes das uniões homoafetivas” e citou o
107

Treding Topics ou TT's são uma lista em tempo real das palavras mais postadas no Twitter em todo o mundo, ou
em um detrminado país, sendo possível saber quais são os “assuntos do momento”. São válidos para essa lista as
tagtemas e nomes próprios. A lista é exclusiva para usuários do Twitter, ou seja, você deve estar logado para ter acesso
aos Treding Topics, que ganham tanta força que são comentados frequentemente pelos usários como TT, ganhando
assim, mais força, e permanecendo mais tempo no topo dos assuntos mais comentados no Twitter. Dito de outra
maneira, significa que o número de tuítes com uma hashtag ou palavra(s) relacionada(s) a determinado tópico tem sido
disseminada por um vasto número de pessoas num determinado período. Quando isso acontece, o assunto entra para
um ranking do Twitter de assuntos mais populares e se torna um trending topic.
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ministro Cezar Peluso que teria dito que “é como que uma convocação. A decisão da Corte implica
que o Legislativo assuma essa tarefa de regulamentar a equiparação [...]”. Houve também uma
explicação concisa das ações tais como os autores e os fundamentos das duas ações, entretanto,
essa reportagem também não informou quais eram os tipos de ações que estavam sendo julgadas.
O texto jornalístico também noticiou que:
O relator, Carlos Ayres Britto, defendeu a extensão de todos os direitos dos casais
tradicionais às uniões homoafetivas. Luiz Fux concordou com o relator. Votaram
da mesma forma Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Joaquim Barbosa, Gilmar
Mendes, Ellen Gracie, Marco Aurélio Mello, Celso de Mello e Peluso. José
Antonio Toffoli não participou do julgamento, por ter dado parecer nas ações
quando era advogado-geral da União.

A reportagem também apresentou trechos dos votos de alguns ministros. A primeira citação
é do voto do ministro Luiz Fux, que teve várias supressões de conteúdo no trecho publicado. O
texto da matéria estava escrito que “em casas onde nunca passaram um juiz ou um padre, há amor,
há uma família. O conceito de família só tem validade conquanto privilegie a dignidade das pessoas
que a compõe. A união homoafetiva enquadra-se no conceito de família – argumentou Luiz
Fux”.108
Para o voto do ministro Celso de Mello o trecho apresentado foi: “o Estado não pode adotar
medidas nem interpretações que provoquem a exclusão jurídica de grupos minoritários concordou
Celso de Mello. Com esse julgamento, o Brasil dá passo significativo contra a discriminação”. 109
E perto do final da reportagem informavam que “boa parte dos ministros lamentou que o
STF tenha tido de tomar essa atitude no lugar do Congresso” e mencionaram a seguinte passagem
do voto do ministro Marco Aurélio: “a ausência de aprovação dos diversos projetos de lei indica a

O trecho completo do texto do discurso decisório do ministro Luiz Fux é o seguinte: “Volta-se, então, à pergunta:
se é assim - e assim o é -, por que os homossexuais não podem formar uma união homoafetiva equiparável a uma
família? E o que é uma família? O que é uma família, no Brasil, quando nós sabemos que a Constituição Federal só
consagrou a união estável porque 50% das famílias brasileiras são espontâneas? Nesses lares, nessas casas desse
percentual do povo brasileiro, nunca passou um juiz, nunca passou um padre, mas naquela casa há amor, há unidade,
há identidade, há propósito de edificação de projetos de vida. Naquela casa, muito embora não tenha passado nenhum
padre e nenhum juiz, naquela casa há uma família. E o conceito de família no mundo hodierno, diante de uma
Constituição pós-positivista, é um conceito de família que só tem validade conquanto privilegie a dignidade das pessoas
que a compõem”.
109
Está escrito no parágrafo completo do voto do ministro Celso de Mello que: “Essa afirmação, mais do que simples
proclamação retórica, traduz o reconhecimento, que emerge do quadro das liberdades públicas, de que o Estado não
pode adotar medidas nem formular prescrições normativas que provoquem, por efeito de seu conteúdo discriminatório,
a exclusão jurídica de grupos, minoritários ou não, que integram a comunhão nacional.
108
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falta de vontade coletiva quando à tutela jurídica das uniões homoafetivas – disse Marco
Aurélio”.110
A reportagem seguinte seria para informar sobre a 49ª Assembleia Geral da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), contudo, a matéria acaba tratando da insatisfação da CNBB
– que participava como amicus curae contrário a união homoafetiva – com a decisão do STF em
equiparar a união homoafetiva à união estável heterossexual e dessa união ser reconhecida como
entidade familiar. Em depoimento o arcebispo de Maringá (PR), dom Anuar Battisti, afirmou:
Criando essa norma, essa lei, estaremos institucionalizando a destruição da
família. Se torna mais uma vez uma agressão frontal à família que nós sempre
defendemos disse o arcebispo de Maringá, que não concorda com o "matrimônio"
entre gays: Não podemos concordar que aí exista uma união matrimonial, porque
não existe uma união sacramental entre duas pessoas do mesmo sexo.

Outro depoimento interessante foi o do bispo de Nova Friburgo (RJ), dom Edney Gouvêa
Mattoso, que afirmou ser “preciso que haja discernimento entre o que é ‘união civil’ e ‘casamento’,
já que a Igreja Católica condena o casamento entre homossexuais, não a união civil”.
Em uma outra reportagem a informação abordou o lado da comunidade LGBT e afirmava
que “para representantes da comunidade gay, o reconhecimento pela maioria dos ministros do
Supremo Tribunal Federal (STF) da união estável entre pessoas do mesmo sexo é ‘histórica’”. O
restante do conteúdo informativo citava depoimentos de representantes do movimento.
A última matéria jornalística analisada do dia 05 de maio de 2011 na página eletrônica do
O Globo, informava que a decisão do STF pode acelerar tramitação no Congresso do Projeto de
Lei Complementar 122, que criminaliza a homofobia. O posterior conteúdo do texto jornalístico
apresentava diversas opiniões sobre os avanços dos direitos civis para os homossexuais após a
decisão do Supremo Tribunal Federal.
Embora tenham sido publicadas mais duas notícias envolvendo a decisão do STF – a
primeira apresentava um infográfico contendo os “direitos que os casais gays podem ganhar” com
uma decisão favorável da corte e, a segunda tratava da comemoração dos internautas com a decisão

O segmento no texto do voto do ministro Marco Aurélio encontra-se da seguinte maneira: “A ausência de aprovação
dos diversos projetos de lei que encampam a tese sustentada pelo requerente, descontada a morosidade na tramitação,
indica a falta de vontade coletiva quanto à tutela jurídica das uniões homoafetivas. As demonstrações públicas e
privadas de preconceito em relação à orientação sexual, tão comuns em noticiários, revelam a dimensão do problema”.
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do Supremo – a análise do conteúdo não foi possível ser realizada, tendo em vista que os
respectivos endereços eletrônicos acusavam a mensagem “página não encontrada”.
As duas matérias jornalísticas publicadas no dia 06 de maio de 2011 têm o conteúdo
informativo semelhante a última matéria analisada do dia anterior. A primeira informou que “a
decisão do Supremo Tribunal Federal de reconhecer a união entre pessoas do mesmo sexo deverá
forçar o Congresso a retomar o debate de projetos que podem ampliar os direitos dos homossexuais
no país”. O texto informativo também noticiou
Segundo juristas, a falta de legislação federal não permite ainda casamentos em
cartórios de registro civil entre pessoas do mesmo sexo. Embora o STF tenha
reconhecido a existência de união estável de homossexuais, os próprios ministros
observaram nesta quinta-feira a necessidade de uma lei que garanta a casais gays
os direitos civis de casais heterossexuais. Por enquanto, gays e lésbicas podem até
registrar em cartório uma escritura declaratória de união civil, como já acontecia,
mas não há nada que obrigue cartórios a emitir certidões de casamento.

A segunda reportagem informava sobre o interesse do Governo Federal, através da
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República criar políticas públicas de combate à
violência contra homossexuais. A matéria também afirma que “apesar de o Supremo Tribunal
Federal (STF) ter recomendado ao Congresso detalhar em lei as consequências do reconhecimento
da união estável para gays, o governo não considera que isso seja necessário. Para a ministra dos
Direitos Humanos, Maria do Rosário, a Corte já concluiu o assunto ao estender aos homossexuais
o mesmo tratamento recebido por uma relação tradicional”.
No texto da notícia ainda continha a seguinte informação:
Na prática, a decisão do STF não muda em nada o cotidiano no INSS:
homossexuais recebem pensão e auxílio-reclusão desde 2000, por decisão da
Justiça Federal no Rio Grande do Sul em uma ação civil pública. A pensão pode
ser pleiteada quando o cônjuge morre, e o auxílio-reclusão é pago quando o
companheiro é preso e tem dependentes para sustentar.

Em outra passagem a reportagem noticiou que
A Caixa Econômica Federal informou que também não vai mudar seus
procedimentos com base na decisão do STF. Hoje, duas pessoas já podem se unir
para assumir um financiamento de imóvel, sendo elas casadas ou não, gays ou
não. Em relação ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), quando
morre o titular da conta, o dependente pode sacar o saldo. A Caixa costuma
verificar no INSS quem é o dependente. Se for um parceiro homossexual, não há
empecilho para o saque.
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E finalizando a análise dessa última notícia jornalística, o último parágrafo da matéria
informou que
A Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde) e a Associação
Brasileira de Medicina de Grupo (Abramge), que respondem pelas empresas de
planos de saúde, informaram ao GLOBO que seus afiliados já oferecem planos e
seguros de saúde para companheiros de uniões civis homossexuais. As duas
entidades, no entanto, não estimam quantos brasileiros fazem uso do serviço.

Pelo que se percebe, o fato mais interessante noticiado nessa reportagem foi o teor final da
matéria jornalística que aparentemente tentou minimizar a importância da decisão do Supremo
Tribunal Federal.

66

3 A RELAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM OS MEIOS DE
COMUNICAÇÃO EM MASSA
O Supremo Tribunal Federal, diferentemente da realidade da Suprema Corte dos Estados
Unidos, não se comporta como um só tribunal, mas sim como três cortes distintas fundidas na
mesma instituição111. Tal fato ocorre devido as suas diferentes competências, uma vez que exerce,
em determinados momentos, importante papel no sistema de controle de constitucionalidade, além
de atuar em causas de competência originária e ser o foro por prerrogativa de função dos agentes
públicos que compõem o mais alto escalão do esquema central do poder.
Cada uma dessas competências acaba exteriorizando um perfil e comportamento próprios,
além de revelar padrões processuais diversos que são manifestados através das diferenças de
origem dos processos, quantidade de andamentos até seu arquivamento, duração, classe processual,
entre outros aspectos.
Como o Brasil adota um modelo misto de controle de constitucionalidade somente o
Supremo Tribunal Federal pode se pronunciar a respeito da inconstitucionalidade de leis em tese,
em controle concentrado e abstrato. No entanto, em controle difuso e concreto, tanto o STF quanto
os demais juízes e tribunais têm competência para dizer, na decisão de casos concretos, o que está
e o que não está de acordo com a Constituição. Consequentemente, essa realidade acarreta um
reflexo no STF, pois as questões constitucionais chegam ao tribunal em dois contextos
institucionais diferentes: (i) em caso de controle concentrado faz a primeira e a última análise sobre
a questão constitucional em exame, sendo um modelo de instância única; e em (ii) controle difuso
e concreto efetua a última análise das questões constitucionais que chegam ao tribunal por meio de
recursos e que já tiveram sua constitucionalidade analisada por pelo menos um juiz inferior,
apresentando um modelo de múltiplas instâncias 112.
A crescente participação do Supremo Tribunal Federal no cenário institucional do direito
brasileiro se deve, sobretudo, ao julgamento de processos cujo teor aborda temas centrais da
política brasileira. Dessa forma, diversas decisões judiciais se tornam um registro real da influência
que não só esta Corte, mas também todo o judiciário, tem exercido sobre questões políticas e por
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esse motivo os meios de comunicação em massa se interessam cada vez mais na pauta dos
julgamentos do Supremo Tribunal Federal, bem como tem crescido a realização de entrevista
concedidas pelos ministros que compõem o tribunal.
Dependendo da importância desses julgamentos para a sociedade brasileira, os meios de
comunicação em massa variam a quantidade de vezes que a notícia aparece em suas diversas mídias
(jornais, rádios, revistas, televisão e internet) e em diversos tamanhos, formatos e tipos.
Cabe destacar que, na era dos meios de comunicação em massa, os grandes julgamentos
são considerados um tipo de “drama” social e, por este motivo, tendem a fomentar o debate público.
Ademais, para as sociedades democráticas, que são comprometidas com o Estado de Direito, as
informações desses grandes julgamentos devem ser imparciais, transparentes, independentes e que
o processo legal deve ser ordenado, regular e justo. Contudo, percebe-se que os meios de
comunicação em massa demonstram interesses diferentes para cada tipo de julgamento realizado
no Supremo Tribunal Federal e alguns temas ressoam mais dentro da sociedade brasileira do que
outros.
Essa seletividade dos meios de comunicação em massa por noticiar um ou outro julgamento
do STF deve ser visto com muita cautela, para que não haja a espetacularização da suprema corte
brasileira, que seria o “exagero da mídia, cuja natureza, indiscutivelmente boa, visto que serve para
comunicar, pode às vezes chegar a excessos”.113 Como exemplo pode-se citar o que aconteceu com
a cobertura midiática da AP 470, mais conhecida como “mensalão”.
Um dado importante é que o STF julgou desde 1990 mais casos envolvendo direitos civis
do que qualquer outro tipo de direito.114 Contudo, os julgamentos de casos criminais de
competência originária da suprema corte brasileira parecem chamar mais atenção dos meios de
comunicação em massa, mesmo existindo julgamentos civis de enorme significância para a
sociedade brasileira. Tal fato acontece porque aparentemente os julgamentos cujo teor tratam sobre
direitos civis não prendem a atenção do público. Entretanto, isto não significa afirmar que
determinados casos específicos, que envolvam direitos civis e, sobretudo, casos que envolvam
direitos de certas minorias, não chamem a atenção dos meios midiáticos.
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Isto posto, Lawrence M. Friedman propõe a existência de três tipos de notícias de
julgamento que despertam maior interesse dos meios de comunicação em massa: (i) notícia sobre
julgamento político; (ii) notícia sobre corrupção e fraude e (iii) notícia tratando de crime comum.
O julgamento político é o primeiro e mais óbvio, também o mais antigo, e, de forma muito
simplificada, pode ser classificado como aquele julgamento que tem ou parece ter implicitamente
um sentido político.115 Friedman chama a atenção para este tipo de julgamento, tendo em vista que
nas sociedades democráticas este tipo de julgamento deve ser conduzido com cautela, pois esses
casos são julgados estrategicamente e, frequentemente, de acordo com um plano. 116 Ademais, a
única coisa em comum existente em todos os julgamentos políticos “é que eles são sempre, como
em geral é qualquer notícia de julgamento, um teatro didático”. 117
A outra categoria apontada por Friedman é o julgamento sobre corrupção e fraude que está
intimamente relacionada com a primeira categoria, podendo ser considerada, sob determinado
aspecto, uma subclasse dos julgamentos políticos. Nesta categoria inclui-se o julgamento de
impeachment, julgamentos de membros do governo acusados de aceitar subornos, e outros
julgamentos que tratam da corrupção em casos de abuso de poder.118
Os julgamentos de crimes comuns, os meios de comunicação em massa têm preferência por
aqueles com maior apelo emocional, podem ser, segundo Friedman, classificados como
entretenimento, mas também carregam uma mensagem. Frequentemente, eles tocam num ponto
central ou na dramatização de um problema social tais como o racismo, mudança na estrutura da
família e questões sobre a saúde pública. 119
Como verificou-se no capítulo anterior, diversos julgamentos do Supremo Tribunal Federal
viraram notícias frequentes nos jornais, revistas, rádios, televisão e internet. Consequentemente, os
ministros que o compõe eram, até pouco tempo, desconhecidos do grande público, mas, devido a
exposição crescente em notícias e reportagens dos meios de comunicação em massa que tiveram
nos últimos anos, passaram a ser citados nas conversas informais de grande parcela da sociedade
brasileira.
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Neste sentido Maccalóz afirma:
Quando os meios de comunicação começaram a fazer da Justiça e dos seus
magistrados matéria constante de suas análises e informações, patrocinaram
pesquisas de opinião e descobriram um público muito interessado, consumidor
voraz de notícias com informação sobre processos e partes, entremeadas de
denúncias sobre corrupção, excessivos gastos, nepotismo, todas (as denúncias) de
pouco cunho técnico. Aqueles vultos estranhos, ‘semideuses’, puro fetiche,
inclusive para os advogados, começaram a ganhar corpo de carne e osso, origem
humilde, com gostos e preferências iguais aos dos demais mortais.120

Para comprovar as afirmações apresentadas realizou-se uma pesquisa quantitativa durante
dois lapsos temporais. O primeiro deles compreende o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro
do ano de 2014 e o segundo o mesmo período engloba o mesmo período do ano de 2015. Os dados
foram colhidos nas páginas eletrônicas da Folha (www.folha.uol.com.br/) e da Veja
(veja.abril.com.br/), além dos jornais impressos Folha de S. Paulo e O Globo, utilizando como
termo de busca “ministro (nome do ministro)” ou “ministra (nome da ministra)”. É importante
salientar, para uma melhor compreensão dos gráficos, que o ministro Joaquim Barbosa permaneceu
no cargo, oficialmente, até o dia 30 de julho de 2014 e que Edson Fachin foi empossado como
ministro do Supremo Tribunal Federal apenas no dia 16 de junho de 2015.
Os resultados do Gráfico 2, que abrange o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do
ano de 2014, apresentam a exposição midiática dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Como
pode ser verificado, o ministro Joaquim Barbosa foi quem teve, em números absolutos, o nome
citado mais vezes durante o ano de 2014, mesmo, como já informado anteriormente, tendo
permanecido no cargo somente até o final do mês de julho do referido ano. A maior exposição
midiática do ministro Joaquim Barbosa tem estreita relação com a sua atuação durante o julgamento
da AP 470 como relator e presidente do STF. Os dados colhidos demonstram que os ministros
Teori Zavascki e Gilmar Mendes também foram bastante citados durante o ano de 2014 e que a
ministra Cármen Lúcia foi, em números absolutos, a menos citada.
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Gráfico 2
Número de vezes que os nomes dos ministros foram citados no ano de 2014
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Os resultados do Gráfico 3, cujo período pesquisado foi de 01 de janeiro a 31 de dezembro
do ano de 2015, comprovam um crescimento da exposição midiática dos ministros do Supremo
Tribunal Federal. No ano de 2014 as citações de todos os ministros do STF somaram o número de
4081 citações. Por sua vez, no ano de 2015 o número de citações totalizou 5272, o que demonstra
um aumento de 29,2% durante um ano. Como pode ser verificado no Gráfico 3, o ministro mais
citado no ano de 2015 foi o ministro Teori Zavascki, que só perde para o ministro Gilmar Mendes
no jornal impresso da Folha de S. Paulo. Essa exposição midiática do nome do ministro Teori
Zavascki, que apresentou um crescimento de 121,36% de um ano para o outro, deve-se ao fato de
ele ser o relator de diversos recursos impetrados no STF e que tem relação com as investigações
da conhecida como “Operação Lava Jato”.
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Gráfico 3
Número de vezes que os nomes dos ministros foram citados no ano de 2015
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O Gráfico 4 apresenta um quadro comparativo de citações dos anos de 2014 e 2015 por
ministros. Como escrito anteriormente, no intervalo de um ano houve um aumento significativo
nas citações dos nomes dos ministros do STF, apenas a ministra Rosa Weber apresentou um
decréscimo significante no número de citações no ano de 2015 e o nome do ministro Marco Aurélio
apontou uma pequena redução, ficando praticamente estável.
O aumento expressivo do número de vezes que a ministra Cármen Lúcia é citada nos meios
midiáticos analisados, advém que ela foi a relatora da ADI 4815 que examinava a questão das
biografias não autorizadas. Como a ação tratava de um tema de grande interesse midiático, o nome
da ministra esteve em diversas notícias provocando um crescimento de 91,56% no número de
citações do seu nome.
O expressivo aumento percentual no número de citações do nome do ministro Teori
Zavascki e da ministra Cármen Lúcia em um único ano aconteceu por serem relatores de tipos de
ações que levam aos tipos julgamentos definidos por Friedman que geram grande repercussão nos
meios de comunicação e consequentemente uma exposição midiática maior dos ministros e
Supremo Tribunal Federal como instituição.
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Nessa linha de pensamento, é possível afirmar através da análise do Gráfico 4 que o ministro
do Gilmar mendes é o que tem uma maior exposição midiática do seu nome, tendo em vista que o
número de vezes que o seu nome foi citado aponta uma grande diferença se comparado com os
números dos outros ministros, mesmo não sendo relator de nenhuma ação com grande repercussão
nos meios de comunicação em massa.

Gráfico 4
Comparativo do número de vezes que os nomes dos ministros foram citados
nos anos de 2014 e 2015
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Por sua vez, os gráficos 5 e 6, que seguiu a mesma metodologia de captação de dados
utilizada para a realização dos gráficos 2 e 3, alterando-se somente o termo de busca que passou a
ser o nome do artista em questão, demonstra, quando comparados com os gráficos 2 e 3, que os
ministros do STF, dependendo do caso, são mais citados do que artistas que estão frequentemente
na mídia. Cabe lembrar, que os artistas Roberto Carlos e Caetano Veloso, estiveram com uma
maior frequência na mídia devido a campanha que faziam contra a ADI 4815 (biografias não
autorizadas) que estava sendo julgada pelo Supremo Tribunal Federal no ano de 2015.
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Gráfico 5
Número de vezes que os nomes dos artistas foram citados no ano de 2014
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Gráfico 6
Número de vezes que os nomes dos artistas foram citados no ano de 2015
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Nesse cenário, os dados colhidos permitem afirmar que existe uma midiatização121 do
judiciário devido a existência de uma sociedade consumidora de informações sobre o Poder
Judiciário e que, por este motivo, cria uma demanda crescente por notícias jurídicas que necessitam
de cobertura imediata. O imediatismo da cobertura afeta, em muitos casos, o diálogo entre juristas
e jornalistas, pois pode-se dizer que os meios de comunicação em massa, de certo modo,
conseguem catalisar (por meio de uma imperfeição quantitativa e qualitativa do fato que está sendo
julgado) a necessidade do público desenvolver uma opinião que sempre estará baseada no
etiquetamento e nos limites hermenêuticos estabelecidos pelo discurso seletivo midiático.122
O código binário delimitador do discurso seletivo produzido pelos meios de comunicação
em massa, dentro de uma perspectiva sistêmica luhmanniana, está inserido na dicotomia do
informável e não informável.123 Essa dicotomia permite que os meios midiáticos estejam integrados
às operações de outras instituições sociais, cuja consequência é a criação de uma interação social
dentro das respectivas instituições, entre instituições e na sociedade em geral. Contudo, cabe
destacar que a interação entre os meios de comunicação em massa e o Poder Judiciário se constrói
principalmente através de manifestações discursivas, onde ambos os campos são marcados pela
produção de enunciados que podem ser considerados, de diferentes formas, interpretações da
realidade. Por este motivo, pode-se afirmar que o discurso midiático construído para a difundir as
informações nem sempre condizem com a realidade do discurso jurídico elaborado ao longo de um
processo judicial. O motivo para que ocorra tal fato é a necessidade de se utilizar uma linguagem
simples e desprovida do tecnicismo utilizado pelos juristas permitindo, dessa maneira, que os atos
processuais cheguem a instância de recepção que é o público.
Acontece que para cumprir essa função, os meios de comunicação precisam ter um razoável
conhecimento jurídico, no que tange ao desenrolar do processo, referente aos termos utilizados,
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bem como sobre o que significa o ato que se notícia. Apesar da tarefa não ser fácil, ela não poderá
ser dispensada, pois, além de desconstituir a referida função, o discurso informativo poderia criar
um ruído de comunicação que afetaria a credibilidade da notícia.
Talvez, para evitar esse ruído de comunicação, que no ano de 2002, a TV Justiça, sob a
administração do Supremo Tribunal Federal, tenha sido criada.

3.1 A publicização dos julgamentos realizados pelo STF
Com o fenômeno da judicialização da política, o Poder Judiciário viu-se imerso em
demandas que antes eram restritas as atividades políticas do Poder Legislativo e do Poder
executivo. Por este motivo, os discursos pela independência e distanciamento do Poder Judiciário
deram espaço às cobranças por accountability, transparência, publicidade e proximidade com a
sociedade.
Nesse processo em direção ao preenchimento da legitimidade de suas decisões que a cúpula
do Poder Judiciário inicia no ano de 2002, mais precisamente no dia 11 de agosto, as transmissões
da programação da TV Justiça. Sob a administração do Supremo Tribunal Federal e criada através
da Lei 10.461/2002, a emissora é um canal de televisão público de caráter institucional e tem como
propósito ser um espaço de comunicação e aproximação entre os cidadãos e o Poder Judiciário, o
Ministério Público, a Defensoria Pública e a Advocacia. Segundo o site do STF, a TV Justiça, além
de preencher uma lacuna deixada pelas emissoras comerciais em relação às notícias ligadas às
questões judiciárias, tem como trabalho o desenvolvimento de informação no intuito de esclarecer
e ampliar o acesso à Justiça, buscando tornar transparentes suas ações e decisões. Ademais, o
objetivo principal da emissora é o de conscientizar a sociedade brasileira em favor da
independência do Judiciário, da justiça, da ética, da democracia e do desenvolvimento social e
proporcionar às pessoas o conhecimento sobre seus direitos e deveres. 124
Cabe destacar, que além da TV Justiça, o Supremo Tribunal Federal também administra a
Rádio Justiça que iniciou suas transmissões em FM em 5 de maio de 2004. Apesar de inicialmente
o alcance das suas ondas de rádio estarem restritas ao Plano Piloto de Brasília, no dia 29 de maio
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de 2007, a emissora aumentou a potência para 20kW na frequência 104,7 MHz, permitindo sua
sintonização em todo o Distrito Federal. Contudo, atualmente, a rádio pode ser ouvida pela internet
o que permite ser ouvida mundialmente. Sua atuação tem como objetivo tratar os temas jurídicos
em profundidade para evitar que assuntos importantes e complexos sejam abordados
superficialmente. Além da produção de notícias por equipe própria, jornalistas de outros tribunais
e de entidades ligadas ao judiciário, são correspondentes da Rádio Justiça em todos os estados,
permitindo que o acompanhamento dos fatos da Justiça brasileira tenha o ponto de vista de
múltiplas fontes.125 Ademais, o STF ainda administra duas mídias sociais na internet: (i) um canal
de transmissão da programação da TV Justiça ao vivo no Youtube e (ii) uma conta no Twitter.
As transmissões ao vivo, pela televisão, através da TV Justiça, e pela internet, através de
um canal do Youtube, dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal foi uma prática inédita, tendo
em vista que até então não se tinha notícia de que houvesse esse tipo de publicização de
julgamentos sendo feita por alguma Suprema Corte no mundo. Contudo, apesar de tal prática
demonstrar transparência, ela tem sido tema de debate na comunidade jurídica brasileira. A
discussão tornou-se ainda mais relevante no meio jurídico durante o julgamento da Ação Penal
470.126 Ademais, percebe-se que existe divergência sobre o assunto dentro do próprio STF, tendo
em vista que uma parcela dos ministros defende que a exposição de certos casos aproxima a Justiça
do cidadão brasileiro e a parcela que é contra as transmissões ao vivo acredita que a exposição
pode influenciar no resultado de ações importantes.
A oportunidade de que todo o cidadão interessado tem de acompanhar as sessões através
da TV Justiça oferece uma máxima publicidade aos julgamentos realizados pelo Supremo o que
faz com que os ministros não se dirijam tão somente aos seus pares e aos advogados presentes nas
sessões, mas que os seus discursos sejam ouvidos por uma grande variedade de espectadores em
tempo real. Por este motivo, os votos proferidos têm sido mais didáticos, pois existe a necessidade
de explicar melhor o que está sendo dito para um público maior. Todavia, a questão que deve ser
analisada com cuidado é se esse fator teria modificado a forma como os ministros votam no STF.
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O estudo realizado por Felipe de Melo Fonte127 analisou as relações entre a máxima
publicidade dos julgamentos e os respectivos impactos na interpretação jurídica, demonstrando que
a publicização dos julgamentos do STF gerou consequências na forma como os ministros
conduziram seus votos durante um período de nove anos de transmissões da TV Justiça.
A pesquisa executada por Fonte optou por estudar as ações diretas de inconstitucionalidade
e a metodologia utilizada para fazer a apuração quantitativa dos impactos sobre os julgamentos do
Supremo foi dividida em dois períodos: (a) 1990 a 2002, período posterior à promulgação da Carta
de 1988 e anterior ao funcionamento da TV Justiça; (b) 2003 a 2012, intervalo posterior ao início
das transmissões. Foram destacados os seguintes indicadores, referentes aos períodos assinalados:
(i) a extensão dos acórdãos proferidos em ações diretas de inconstitucionalidade; (ii) a quantidade
de acórdãos publicados em ações diretas de inconstitucionalidade; (iii) as decisões (individuais e
coletivas) proferidas em ações direta de inconstitucionalidade; (iv) o número total de processos
julgados; e (iv) a produtividade individual dos ministros.128
As análises iniciais do estudo indicaram que houve um crescimento de 58,70% no número
médio de páginas por acórdão proferidos em ações diretas de inconstitucionalidade, o que
demonstrou que após as transmissões da TV Justiça houve uma tendência a proferir votos mais
longos.
Fonte assevera em sua investigação que:
A rigor, a passagem do tempo deveria levar à consolidação da jurisprudência e,
por consequência, à redução do número de páginas de votos e acórdãos. Os
precedentes jurisprudenciais funcionam como pontos de apoio que permitem a
redução do ônus argumentativo ao julgar determinada questão. Por isso, a
expectativa inicial era de redução na carga de fundamentação em cada caso
analisado pela corte. Mas a verificação empírica revelou algo exatamente oposto
à expectativa inicial. Essa constatação reforça a ideia de que a TV Justiça
modificou a dinâmica dos julgamentos no Plenário e a própria autocompreensão
dos ministros a respeito do papel da corte. Após o advento da TV Justiça, o que
se observa é uma inequívoca tendência à adoção de votos mais longos. Apenas
para registro, dos cinco maiores acórdãos alusivos às ações diretas julgadas pelo
Supremo após a Constituição de 1988, quatro são posteriores à TV Justiça, sendo
certo que em dois deles (ADI 3.510 e ADI 4.277, ambas relatadas pelo ministro
Ayres Britto) foram discutidas questões morais de alta indagação.129
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Um efeito colateral desse aumento de número de páginas por acórdão foi a redução na
produtividade do Supremo. Os dados levantados demonstram que entre 1990 e 2002, o Supremo
publicava, em média, 179,67 acórdãos por ano, ao passo que, entre 2003 e 2011, passou a publicar
118,40 acórdãos por ano, redução de 34,11%. Diante desse fato percebe-se que após o advento da
TV Justiça houve um incremento no tamanho dos acórdãos e a redução da produtividade do
plenário. Consequentemente, por simples dedução lógica, o estabelecimento de uma cultura de
prolação de longos votos individuais provocou uma redução de tempo para julgar outras questões.
Contudo, cabe salientar que se por um lado houve uma redução da produtividade coletiva, por
outro os ministros aumentaram drasticamente sua produção individual.
Nesse sentido, Fonte afirma:
A média histórica de decisões proferidas anualmente em ações diretas é de 199,86,
incluídas decisões individuais (negativas de seguimento e concessões de
liminares, nos casos em que tal é admitido por lei e pelo regimento). Conforme
pode ser verificado no gráfico, a partir de 2002 ocorre súbito aumento das
decisões. Entre 2003-2011, o Supremo produziu 268,50 decisões, em média, por
ano, ao passo que no período anterior, entre 1990-2002, foram apenas 126,00,
crescimento de 113,09%. Em outras palavras, o incremento dramático da
produção individual impediu que o Supremo, a partir de 2002, ostentasse números
absolutos menores que os verificados no período imediatamente anterior, relativo
aos primeiros doze anos de funcionamento do tribunal no contexto pósredemocratização.130

É importante lembrar que o estudo realizado por Fonte considerou apenas os números de
julgamentos em ações diretas de inconstitucionalidade, deixando de lado, como a própria
investigação aponta, fatores que também poderiam determinar tal mudança, como o aumento do
quadro de apoio, o uso da tecnologia, pacificação de teses, entre outros.

3.2 A controvérsia da transmissão ao vivo dos julgamentos do STF
A implementação da TV Justiça trouxe, como consequência para os julgamentos
transmitidos, um aumento da legitimação das decisões do STF, uma vez que “a opinião pública
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entra nos tribunais para conformar um novo par que também deve ser convencido. E que vota! Mas
há aí um revés: os Ministros são alçados à condição de celebridades” 131.
Por causa desse revés, existem divergências acerca desse modelo de publicidade
implementado pela TV Justiça, onde os mais críticos afirmam que a exposição excessiva dos
Ministros tende a agravar as divergências e defesas das posições pessoais, que seriam sustentadas
com mais ênfase por conta da transmissão televisiva, havendo, aos olhos de quem assiste, a perda
da imparcialidade. Os defensores dessa posição defendem a necessidade de se reservar um
distanciamento entre os julgadores e os leigos132.
As divergências quanto a transmissão de julgamentos ao vivo das cortes supremas é tão
complexa que divide opiniões até mesmo de juristas internacionais. Por exemplo, Antonin Scalia,
Justice na Suprema Corte americana, afirmou em entrevista na Universidade da Califórnia que os
cidadãos comuns estariam interessados apenas nos casos de maior repercussão, que, via de regra,
são aqueles que envolvem questões morais controvertidas. Assim, a publicidade de casos que
decidem questões mais técnicas contribuiria para desinformar a sociedade e distorcer sua visão
acerca do verdadeiro papel dos juízes. Ressalta ainda a importância de haver certo distanciamento
entre as instituições e a vontade do povo, pois a familiaridade diminui o respeito.133
Por outro lado, o lord Neuberger os Abbotsbury, da Suprema Corte do Reino Unido,
entende que o acesso público sobre o que acontece nas cortes de justiça é um elemento essencial
do Estado de Direito. Afirma ainda que o conhecimento público sobre os trabalhos desempenhados
pelo tribunal contribui para aumentar a confiança na administração da justiça e na forma
democrática de governo. Para ele os tribunais devem cuidar para que o público tenha cada vez mais
acesso aos procedimentos judicias, citando inclusive, o exemplo da TV Justiça, criação
brasileira.134
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A discussão sobre o tema no Brasil aparentemente gerou uma mudança no Regimento
Interno do STF a respeito da competência para julgar políticos em inquéritos e ações penais 135. Até
o ano de 2014, os julgamentos de ações penais e inquéritos eram de competência do plenário do
STF, cujas sessões são transmitidas ao vivo sem restrições, o que permitiu a transmissão de todas
as sessões da AP 470 que tratou do caso conhecido popularmente como “mensalão”. Contudo, com
a mudança regimental, a competência para o julgamento de ações penais e inquéritos envolvendo
políticos passou do plenário para a Segunda Turma, com o argumento de que a mudança iria
desobstruir a pauta do plenário, permitindo concomitantemente que o Tribunal se concentrasse no
julgamento de questões constitucionais relevantes e acelerasse a apuração de inquéritos e ações
penais. Consequentemente as sessões da Segunda Turma, apesar de serem abertas, não são
transmitidas ao vivo, cabendo aos interessados as opções de acompanhar a repercussão nas demais
emissoras de televisão, ou solicitar cópias da íntegra das sessões em áudio e vídeo à Secretaria de
Comunicação Social do STF. É importante frisar que em nenhum momento os ministros disseram
publicamente que a mudança teria o objetivo de evitar que julgamentos com forte apelo político e
midiático fossem transmitidos ao vivo pela TV. 136
O que causa uma certa estranheza é que a mudança regimental ocorreu justamente durante
a operação “Lava Jato” e que já houveram decisões proferidas pela Segunda Turma envolvendo
políticos que foram denunciados, sem que as sessões tenham sido transmitidas ao vivo. Contudo,
cabe lembrar que, de acordo com a Constituição Federal, as sessões são públicas e por este motivo
todos os cidadãos têm o direito de conhecer como a sessão ocorre.
Nesta linha de pensamento Falcão questiona:
A questão fundamental, então é esta: pode o STF proibir que uma rede de TV
venha a cobrir a sessão? Pode negar licença para que a mídia exerça um direito
que lhe é assegurado pela liberdade de imprensa? ou proibir que um cidadão a
grave em seu celular e a transmita via streaming? pode mandar sair da sala quem
está exercendo sua liberdade de expressão? Vai apreender celulares? Dos
advogados também?137

No parágrafo seguinte Falcão responde:
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Acredito que não. Será grave violação às liberdades e aos direitos fundamentais.
Independemente da opinião pessoal ou do interesse político de um ou outro
ministro, o Supremo, como instituição, tem que respeitar liberdades. Que não
queira transmitir tudo bem. Que proíba que se transmita, tudo mal. 138

Diante da posição colocada por Falcão, percebe-se que apesar de uma grande resistência
por aqueles que criticam as transmissões ao vivo dos julgamentos, o STF, tendo decidido transmitir
as suas sessões de plenário ao vivo, já se posicionou a favor do dever constitucional da publicidade
que deve guiar a administração pública e pela transparência de seus atos. A decisão regimental
parece apontar para uma regressão institucional e via contra as conquistas realizadas pelo STF que
lidera a nível mundial uma Justiça de transparência, sobretudo em relação a casos de grande
impacto nacional, objetivando uma fonte de legitimidade para o Supremo e para os seus ministros.
Outro fato importante que deve ser destacado é que com as transmissões da TV Justiça
sendo transmitida — através de aparelhos de televisão ou pela internet pelo do canal do Youtube
— aqueles que tiverem interesse, mas não puderem se deslocar até Brasília, não dependem mais
da repercussão que os meios midiáticos darão à matéria. Além disto, todos os interessados podem
assistir diretamente os votos dos ministros e tirarem suas próprias conclusões, não sendo mais
necessário intermediadores entre os ministros e os interessados pelas decisões. Dito de outra forma,
existe uma comunicação direta de informação da fonte para o receptor, não havendo nenhum tipo
de interferência da instância de transmissão.

3.3 O Supremo e a opinião pública
De acordo com Joaquim Facão, com a maximização dos efeitos das transmissões pela TV
Justiça durante o julgamento do “mensalão” houve um passo “sem precedentes para a
democratização das relações entre o Supremo Tribunal Federal, mídia e opinião pública.
Paradoxalmente, ao mesmo tempo, envelheceram muitas das práticas decisórias do próprio
tribunal.”139
Diante da publicidade e da transparência de seus julgamentos em plenário, a consequência
mais direta dentro de uma sociedade da informação na qual vivemos é uma maior exposição do
138
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Supremo e de seus ministros — conforme pode ser visto na comparação entre os gráficos 2 e 3
apresentados anteriormente — que passaram a ser avaliados pela opinião pública.
Apesar de não se saber ainda como essa relação vai se desdobrar e se institucionalizar, a
relação entre o Supremo e a opinião pública veio para ficar, apesar da existência de uma certa
aversão, que deve ser superada, por parte de alguns ministros. Desse encontro entre Supremo
Tribunal Federal e opinião pública é que gera, no estado democrático de direito, a legitimidade do
tribunal e a eficácia de suas decisões. Tal encontro, “começou quando a pauta do Supremo foi
sintonizada com a pauta da opinião pública e privilegiou menos as teses jurídicas e mais a resolução
dos conflitos que atingem o cotidiano de todos”.140
A polêmica do papel da opinião pública nos julgamentos realizados pela suprema corte
brasileira advém do questionamento: os ministros que compõem o tribunal deveriam dar ouvidos
ou não a opinião pública durante o julgamento de um processo? Certamente, a opinião pública não
deve formar ou deformar uma decisão do Supremo. Contudo, essa mesma opinião pública não pode
determinar a decisão dos ministros, mas tem a capacidade de informar e, às vezes, transformar e
reformar a decisão. Além disso, os ministros devem respeitar a possibilidade, na tomada de uma
decisão contramajoritária, do direito de ela discordar.
O que vemos na prática é que alguns ministros já responderam diversas alegações da
imprensa durante o proferimento de seus votos em plenário. A primeira vez que tal fato ficou
evidente foi no julgamento do “Mensalão”. Ivar A. Hartman lembra que em uma das sessões
O Ministro Gilmar Mendes começou seu voto afirmando que o Tribunal não tem
flexibilizado as garantias do devido processo penal, ao contrário do que tem sido
afirmado na mídia. O presidente da Corte Ayres Britto, seguiu a mesma linha,
fazendo menção a tais manifestações na imprensa e assegurando que são
equivocadas, pois os ministros estariam protegendo os direitos individuais nesse
julgamento da mesma maneira que sempre o fizeram.
O Ministro Joaquim Barbosa, que sequer iria votar nessa sessão, tomou a palavra
para repudiar artigo publicado na imprensa nacional, que o teria acusado de
conduzir o processo de forma autoritária e secreta. O relator do mensalão não
revelou o autor do texto, apenas mencionou ser um ex-juiz que atualmente é
comerciante.141
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Diante desse fato, parece que o “mais pertinente agora é o questionamento: eles precisam
responder durante seus votos ou podem fazer isso em entrevistas para imprensa, ou inclusive nas
redes sociais?”142
Para determinados grupos da comunidade jurídica, os ministros do STF não devem ouvir a
opinião pública principalmente quando se tratar de um processo penal. Esta tese da surdez tem
como fundamento a preocupação com o estado de direito. A preocupação recai sobre o receio de
que “se obedecesse a plebiscitos, tweets ou índices de popularidade, o julgador deixaria de ser juiz.
Nada pode se contrapor frontalmente às provas e à lei para fazer a cabeça do julgador”.143 Contudo,
quando quem julga é o Supremo, principalmente quando o julgamento se trata de processo penal
originário — tendo em vista que Constituição confiou a tarefa de julgar, em instância única, certas
autoridades políticas — é natural que o foro privilegiado traga visibilidade para a decisão e, com
ela, desafios adicionais já que existem outros interesses em jogo para a opinião pública. Assim
sendo, é necessário que sejam oferecidas respostas melhores que a surdez proposta por parte da
comunidade jurídica brasileira.
De fato, e não raras vezes, o foro privilegiado é uma garantia da sociedade e não de quem
ocupa o cargo político, pois quando o dispositivo constitucional determina que essas ações penais
sejam julgadas pelo Supremo e não por um juiz de carreira, está promovendo transparência, uma
vez que existe naturalmente um aumento na visibilidade e no acompanhamento do caso pela
sociedade.
Essa maior exposição não “altera o devido processo legal, ou a presunção de inocência. Em
um processo criminal, o ônus de provar a culpa é sempre da acusação. Quando o julgador é o
Supremo, porém, a opinião pública pode agir sobre a forma e a extensão da expressão do juiz, sem
determinar o conteúdo da sua decisão. Os ministros certamente não devem obedecer, mas precisam
dialogar”.144
Por outro lado, o fenômeno de midiatização do judiciário colocou os ministros no centro
da arena de diversas circunstâncias políticas e os transformou em matéria-prima da mídia.
Ademais, de acordo com Joaquim Falcão, o Supremo adotou, nos últimos anos, três decisões que
estimularam um ambiente não cooperativo e intraconcorrencial. Consequentemente, tais decisões
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alimentaram ainda mais a sensação de celebridade individual de alguns ministros e o desgaste da
legitimidade institucional do STF.
De acordo com o Falcão a primeira decisão “foi permitir a ministros falarem fora dos autos
e das sessões de julgamento” que teve início com “a defesa dos interesses orçamentários e
administrativos do Judiciário perante críticas do Congresso” e posteriormente se estendeu “para
pronunciamentos isolados, que pretendiam ser opiniões em tese”. Contudo, as opiniões emitidas
estavam “cada vez mais relacionadas a casos concretos e a divergências doutrinárias dos ministros.
Revelando, sugerindo ou insinuando pré-opiniões, pré-posicionamentos, prejulgamentos”. Tal
comportamento “organizacional acabou por agravar um clima de insegurança jurídica perante a
opinião pública que dificilmente distingue o Ministro do Supremo da instituição Supremo. Aquele
se incorpora nesta”.145
A segunda decisão adotada pelo STF foi a de se abrir para o Brasil e para mundo,
“transmitindo ao vivo suas sessões, numa política de transparência total de objetivos meritosos que
estimula a compreensão popular da interpretação constitucional”. Contudo, cabe observar que, “no
estado de direito, o Supremo enfrenta paradoxo que exige delicada cautela. Sua maior contribuição
é assegurar que decisões sejam percebidas como imparciais e racionais, mesmo sabendo que elas
dificilmente o são”, tendo em vista que “existe margem de discricionariedade inerente ao ato de
julgar em que múltiplas opções políticas, balizadas pelas diferentes formas legais, traduzem-se em
doutrinas jurídicas diferentes. E estas, em votos divergentes”. Cabe salientar que “a intensa
publicização da individualização das divergências gera custos políticos, pretenda-se ou não.
Massifica compreensões e incompreensões na sociedade. Revela preferências e individualismos”.
146

A terceira e última decisão organizacional apontada por Falcão é que “o Presidente do
Supremo é também o do Conselho Nacional de Justiça”. Acontece que “às vezes o CNJ decide
numa direção e o Supremo o corrige noutra. O Presidente de ambos envia mensagem diferente à
opinião pública”147 o que pode causar uma certa confusão em determinados momentos.
Na verdade, o maior perigo parece estar nas intrigas entre os ministros e suas antecipações
em on e off sobre casos de grande repercussão midiática em julgamento no Supremo Tribunal
Federal. Por sua vez, o STF parece que institucionalmente não quer enfrentar o problema da ânsia
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midiática de alguns ministros e nem parece querer criar um código de conduta de vida pública para
eles. Nesse sentido, o ativismo judicial midiático deve ser temido tanto quanto o jurídico, pois ele
também traz insegurança jurídica, além de gastar a legitimidade institucional da suprema corte
brasileira.
No outro extremo, existem ministros, ainda não estão acostumados a lidar com esse novo
estágio da evolução democrática, que mantêm uma atitude de isolamento e “parecem desvalorizar
a opinião pública. Contudo, “essa atitude de isolamento muitas vezes parece uma recusa do
magistrado a se autoanalisar, social e politicamente”148, além de esconder
um problema teórico importante: quem influencia a interpretação e o voto
do ministro além da Constituição? A doutrina? O direito comparado? Os
dados fáticos do processo? Quais fatos? Por que este e não aquele? Os
avanços da ciência? A última conversa com os advogados? Os pareceres,
os memoriais, o pedido de quem o nomeou? Ou suas preferências
ideológicas, sexuais, religiosas?149

De fato, tais questões fazem parte de um exaustivo debate dentro da área jurídica brasileira
e por mais estranho que pareça em nome de que uma tese de um ilustre jurista estrangeiro deve
influenciar na hora da decisão de um ministro do STF mais do que a opinião da maioria de seus
cidadãos? Principalmente em julgamentos como a Lei da Ficha Limpa que contou, para a sua
elaboração, com a mobilização popular e da mídia sendo um exemplo perfeito de democracia
participativa.
A propósito, “inexistem sentenças, acórdãos, votos que não tenham sido resultado de um
conjunto de influências inevitáveis que o próprio juiz tenta organizar, reorganizar e administrar”.
Contudo, “nas relações entre Supremo e a opinião pública, que abrangem uma arena heterogênea
e contraditória” por ele ser o locus das divergências interpretativas, o diálogo deve ser constante e
a influência possível, mas os ministros não devem aceitar possíveis pressões. 150
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3.4 Discurso jurídico vs. discurso midiático
A midiatização do judiciário e particularmente do STF trouxe um desafio para os meios de
comunicação em massa. Acontece que, como visto anteriormente, os tipos de julgamentos que
despertam maior interesse dos meios de comunicação em massa costumam resultar em processos
longos e intricados, repleto de tecnicalidades. Além disso, ainda existe uma propensão por parte da
maioria dos ministros à prolixidade e ao uso de linguagem cifrada o que torna ainda mais difícil,
para o público leigo, acompanhar os debates e compreender as decisões do Supremo. Cabe lembrar
que a linguagem jurídica é conhecida apenas por um determinado grupo de indivíduos da sociedade
e que a opinião pública não fez uma faculdade de direito. Contudo, todos os membros de uma
sociedade são cidadãos que integram a opinião pública e, consequentemente, são construtores e
avaliadores em última instância das decisões do próprio Supremo.
Na verdade, sob uma perspectiva discursiva, é possível perceber diferenças entre o corpo
de linguagem utilizado para a elaboração do discurso jurídico e o utilizado pelo discurso midiático.
A organização da linguagem jurídica acontece através de uma sobreposição de camadas
linguísticas, onde cada nível de linguagem desempenha ao mesmo tempo função de linguagemobjeto e de metalinguagem em relação a outro nível de linguagem. A linguagem-objeto exerce
papel funcional de objeto que é descrito. Já a metalinguagem se desenvolve de forma a descrever
um objeto (a linguagem-objeto). 151

“A Ciência do Direito, correspondente à sistematização didática, técnica e metodizada do conjunto de normas
jurídicas postas, tem como objeto de estudo o Direito Positivo, conjunto de normas válidas num determinado lugar e
tempo. É, portanto, metalinguagem em relação ao Direito Positivo, realidade posta, que por sua vez é linguagem-objeto
em relação à Ciência do Direito. Admitindo-se que as preocupações da Ciência do Direito são as de efetuar uma
descrição do Direito Positivo de um país, cujas enunciações constituem um corpo linguístico, as proposições descritivas
deste Direito Positivo constituem uma metalinguagem. O discurso normativo, o Direito Positivo, objeto da reflexão
científica, constitui-se, então, pela linguagem-objeto. A Ciência do Direito deve construir seu objeto sobre dados, que
são expressos pela própria linguagem. A Ciência do Direito fala sobre algo que já é linguagem anteriormente à sua
fala.
Já a Teoria Geral do Direito, que reúne os conceitos propedêuticos (norma jurídica, direito subjetivo, fonte jurídica,
sujeito de direito etc.) comuns às especificações do Direito Positivo em ramos, é metalinguagem em relação à Ciência
do Direito, que, neste nível, é linguagem-objeto em relação à Teoria Geral do Direito. Por fim, tem-se que a Lógica
Jurídica, que descreve os pontos de interseção dos vários segmentos propostos pela Ciência do Direito, num estudo da
estrutura da norma jurídica (fato jurídico, relação jurídica, antijuridicidade e sanção), é metalinguagem em relação à
Teoria Geral do Direito, a qual desempenha função de linguagem-objeto frente à Lógica Jurídica. O que se diz numa
linguagem pode ser mostrado e problematizado em uma nova metalinguagem em uma cadeia metalinguística”
(OLIVEIRA, Thiago Vieira Mathias de; BASSOLI, Marlene Kempfer. Semiótica e interpretação do Direito. In:
Revista de Direito Público, p.181-182).
151
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Acrescente-se também a necessidade da interpretação jurídica, ou seja, o conjunto das
práticas textuais jurídicas, em sua totalidade, em seu funcionamento, e em sua dinâmica
operacional, necessita atribuir um certo sentido a um signo que provém de um emissor e dirige-se
aos receptores veiculando uma informação, empreendendo uma comunicação.
Dessa forma, pode-se afirmar que a interpretatividade é uma qualidade comum a todas as
manifestações discursivas jurídicas152, que possibilita ao intérprete uma compreensão do discurso
jurídico, ordenando coerentemente o encadeamento lógico entre os elementos e estabelecendo
todas as significações simbólicas e linguísticas existentes do ato interpretativo complexo.153
Os processos judiciais julgados no Supremo Tribunal Federal, nesse aspecto, são
interessantes, pois
Nesse circuito onde se transacionam informações jurídicas (ditos
sentenciais, instruções normativas, portarias, jurisprudência, etc.), onde
estas circulam, vivificando-se com os atos de circulação - uma vez que a
cada uso, ou a cada apropriação pragmática de um texto, há sempre a
formação de um sentido pragmático -, predomina um modelo semiótico de
linguagem formalizada e escrita, com esquemas lógicos bem sedimentados
e regras notoriamente identificáveis de comunicação. Do texto normativo
ao texto decisório, passa-se ao texto doutrinário, e percebe-se que também
este é um texto sobre textos; a resultante dessa interação de textos é uma
complexidade muito forte de sentidos, que, combinados ou contrastados
entre si, produzem também fortes ambiguidades e disparidades semânticas,
tornando ainda mais complexas as relações jurídicas. 154

Neste contexto, não é difícil perceber, que os meios de comunicação em massa precisam
decifrar a linguagem jurídica utilizada pelos ministros e, consequentemente, tornar a manchete
compreensível para todo o cidadão, fazendo como se fosse uma espécie de “tradução” do texto
jurídico. Assim sendo, quanto mais rebuscado, prolixo e construído com um formalismo tecnicista
de difícil entendimento pelos “não-bacharéis”, o apelidado de “juridiquês” precisa ser “traduzido”
para o público leigo, pois é necessário que todos os elementos que compõem a informação fiquem
claros e de fácil compreensão para a instância receptora. Dito de outra forma, não basta apenas que
haja a informação é necessário explicar, traduzir e contextualizar para a instância receptora o que
ocorre durante os julgamentos do STF que atraem grande interesse midiático.
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Apesar das diferenças existentes entre o discurso jurídico e o discurso midiático, o diálogo
entre Supremo Tribunal Federal e os meios de comunicação em massa depende, a princípio, da
capacidade de os ministros se expressarem da maneira mais clara possível evitando-se, dessa
forma, interpretações e contextualizações equivocadas dos discursos proferidos durante
determinado julgamento. Contudo, cabe reforçar a ideia de que os ministros agindo da maneira
proposta não devem abster-se da técnica do próprio sistema jurídico na elaboração dos seus textos,
tendo em vista que os linguistas reconhecem que esse campo do saber possui uma linguagem que
lhe é específica.
De fato, segundo os ensinamentos de Bittar:
Uma situação comunicativa, para que se configure em sua integralidade,
funda-se na possibilidade de entendimento de um conteúdo referencial, o
que passa pela de-codificação do código, e, mais, pela captação da
mensagem referencial transmitida por meio desse código, o que importa,
também, na possibilidade de contra-argumentação a partir da recepção
interpretativa do conteúdo veiculado.155

A preocupação com simplificação da linguagem jurídica já vem sendo alvo de debates há
alguns anos em decorrência da constatação de que o acesso à justiça não tem um significado
apenas processual, mas deve ser visto como direito fundamental em sua plenitude. Aparentemente
a preocupação inicial com o tema teve uma repercussão maior, em 2004, no V Encontro Nacional
dos Assessores de Comunicação Social e do Ministério Público onde foi apontado o desafio de
simplificar a linguagem jurídica como forma de garantir o acesso do cidadão à justiça. Nesse
encontro a professora Hélide Campos apresentou uma pesquisa que indicava o distanciamento do
cidadão brasileiro do Judiciário devido à dificuldade de acesso à linguagem jurídica.156
No ano seguinte, mais precisamente no dia 11 de agosto de 2005, a Associação dos
Magistrados Brasileiros lançou, devido a iniciativa da Comissão da AMB para a Efetividade da
Justiça Brasileira, a campanha Simplificação da Linguagem Jurídica. O objetivo da campanha era
de incentivar os magistrados, advogados, promotores e outros operadores da área a valorizarem o
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uso de um vocabulário mais objetivo e direto para aproximar a sociedade da Justiça. 157 Como parte
da campanha foi lançado um livreto com termos acessíveis, que transmitem as mesmas ideias das
expressões frequentemente utilizadas nos documentos produzidos pelos profissionais do
Direito.158
Todavia, o problema da “tradução” do “juridiquês” está na possibilidade de interferências
inerentes ao processo comunicacional, pois como os meios de comunicação em massa servem
como um canal seletivo de conteúdo informacional apto à captação, à interpretação e à transmissão.
Acontece que muitas vezes os meios de comunicação em massa realização esse processo com um
imediatismo exagerado, pois a informação/notícia precisa chegar ao receptor o mais rápido
possível o que leva muitos profissionais midiáticos a trabalharem com tempo escasso, submetidos
a deadlines159 cada vez mais estreitos. Por este motivo, existe uma grande possibilidade de haver
a “ocorrência de ruídos, defeitos e patologias que dificultam a interação”160 entre a fonte de
informação, a instância de transmissão e o receptor, fazendo com que os meios midiáticos
incorram em erros que comprometam a excelência do material informativo.

157

ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS. Campanha pela Simplificação da Linguagem
Jurídica. Disponível em: <http://www.amb.com.br/index_.asp?secao=campanha_juridiques>. Acesso em: 20 abr.
2015.
158
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS. O judiciário ao alcance de todos: noções básicas de
Juridiquês. 2.ed., Brasília: AMB, 2007. Disponível em: <http://www.amb.com.br/portal/web/portal/juridiques/
livro.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2015.
159
No caso dos meios de comunicação em massa significa o prazo máximo estabelecido para o fechamento de uma
matéria.
160
BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. op. cit., p.17.

90

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento da linguagem foi o primeiro grande passo para moldar a sociedade
humana da forma que conhecemos. Através dela é que foi possível a transmissão de informações
de forma oral. Com o desenvolvimento da escrita, as informações transmitidas passaram a ser mais
confiáveis, porque, teoricamente, se não fossem escritas de forma hermética, mantinham o
conteúdo da informação sem alteração.
Com o desenvolvimento da prensa móvel e a "revolução da impressão" a capacidade de
difusão de informação aumentou significativamente. Na Europa renascentista, a chegada de
impressão por prensa de tipos móveis iniciou a era da comunicação em massa que alterou a
estrutura da toda a sociedade, tendo em vista que a circulação relativamente irrestrita de informação
e ideias transcendeu fronteiras, galvanizou as massas e ameaçou o poder de autoridades políticas e
religiosas. Posteriormente vieram as transmissões de som por ondas de rádio, a reprodução de
filmes fotográficos em sequência criando a ilusão de movimento, a reprodução de imagens e som
de forma instantânea pela TV e hoje, através da internet, está havendo a remodelagem ou
redefinição da maioria das comunicações tradicionais dos meios de comunicação em massa.
A importância do fenômeno da comunicação em massa e de sua influência individual ou
social é tão grande que existem diversos estudos em diversas áreas do saber humano. No saber
jurídico os estudos atuais estão voltados para a influência que os meios de comunicação em massa
exercem sobre o Poder Judiciário, mais propriamente nos magistrados.
Esta dissertação teve por objetivo refletir, através de uma mudança de paradigma teórico,
sobre a relação do STF com os meios de comunicação em massa. A escolha dessa problemática foi
motivada por três suposições iniciais. A primeira delas referente à prevalência de grande parte da
doutrina em olhar apenas para a influência dos meios de comunicação de massa no Poder
Judiciário. A segunda trata das consequências supostamente prejudiciais dessa prevalência, uma
vez que as informações midiáticas superficiais ou manipuladas tendem a deturpar a realidade,
prejudicando a tomada de decisão judicial dos magistrados e a terceira é referente ao
questionamento da possibilidade da situação inversa acontecer, ou seja, como o Poder Judiciário,
na figura institucional do Supremo Tribunal Federal, através da sintonia da sua pauta de
julgamentos com a pauta da opinião pública influência o agendamento de notícias nos meios de
comunicação em massa.
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Como as pesquisas empíricas demonstraram, sempre que um julgamento do STF, com
grande repercussão social, está em sua semana de definição, os meios midiáticos, de maneira
inequívoca, informam sobre o fato, principalmente durante o a realização do julgamento até a
decisão final dos ministros. Dessa forma, os meios de comunicação em massa, com a finalidade de
relatar o que ocorre no espaço público, constrói a realidade mais abrangente da sociedade moderna
em função da “atualidade” e “socialidade” da notícia.
Entretanto, isso não quer dizer que em determinados julgamentos a mídia brasileira não
faça pressão sobre os ministros e sobre a importância da própria instituição. A relação do STF com
os meios de comunicação o trabalho, depende muito de qual STF das competências do tribunal está
sendo noticiada.
Na pesquisa realizada foi possível constatar, através da realização da análise das notícias,
que o STF exercendo o importante papel dentro do sistema de controle de constitucionalidade é
noticiado em diferentes veículos de comunicação em massa como fonte de informação. Nessa
relação foi possível averiguar a existência de algumas irritações e interferências na transmissão de
informação que podem gerar alguns ruídos — alguns gerados pela “tradução” do “juridiquês” —
entre a corte e o cidadão consumidor de informações. Contudo, os ruídos percebidos nesse
relacionamento entre o STF e os meios de comunicação em massa não podem ser considerados
como desvirtuamento da realidade do fato, pois eles demonstram acontecer muito mais pelas
diferenças estruturais na elaboração do discurso midiático e do discurso jurídico do que de maneira
intencional.
Não há dúvida, porém, devido a diversas citações neste trabalho, que quando o STF atua
em causas de competência originária devido ao foro por prerrogativa de função dos agentes
públicos que compõem o mais alto escalão do esquema central do poder — como por exemplo a
AP 470 e julgamentos de recursos interpostos durante o processo da operação “Lava Jato” — a
relação da suprema corte brasileira com a mídia nacional muda totalmente de característica. O
julgamento passa a ser um “drama” social havendo a espetacularização do julgamento e um alto
grau de seletividade na transmissão de informação, cometendo, dessa forma, diversos excessos.
Neste tipo de relação, o STF não é apenas uma fonte de informação pois o conteúdo da informação
transmitida parece sofrer algum tipo superficialidade e tem o intuito de pressionar as decisões dos
ministros. Além disso, o foco das informações fica centralizado nas discussões particulares entre
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os ministros e não em suas divergências interpretativas e argumentos jurídicos, o que contribui para
a transformação do espaço público em espaço do espetáculo.
Ao transformar o Supremo Tribunal Federal em espaço do espetáculo a consequência direta
foi a midiatização da corte e a transformação de alguns ministros em celebridades, conforme pode
ser comprovado através dos resultados das pesquisas apresentadas, onde os nomes de alguns
ministros foram mais citados, ao longo dos anos de 2014 e 2015, do que os nomes de artistas
consagrados pela mídia. Por este motivo, o ponto de maior perigo da relação entre o STF e os meios
de comunicação em massa parece estar muito mais nas intrigas de bastidores e no ativismo judicial
midiático gerado pela ânsia de alguns ministros em antecipar em on ou off sobre casos de grande
repercussão midiática. A solução para tais problemas poderia ser a criação de um simples código
de conduta de vida pública ou pelo menos um simples código de relação com a mídia que poderia
ser criado pela assessoria de impressa do próprio STF.
Apesar dessas relações o STF decidiu se conectar mais intimamente com os meios de
comunicação em massa através da criação da TV Justiça. Essa forma revolucionária de
relacionamento do Poder Judiciário brasileiro — especialmente do Supremo Tribunal Federal que
tem seus julgamentos em plenário transmitidos ao vivo — com a opinião pública pode ser
considerada um processo para evitar-se qualquer tipo de ruído entre a fonte de informação e o seu
receptor. A TV Justiça foi apenas o começo desse relacionamento mais íntimo, visto que depois
houve a criação da Radio Justiça, do canal do Youtube e da conta do Twitter.
As transmissões ao vivo dos julgamentos no plenário do STF pelo canal de TV e os outros
meios de comunicação em massa sob a competência da corte suprema brasileira demonstram total
transparência e publicização dos atos praticados. Apesar da resistência de alguns ministros e grupos
da sociedade jurídica, o resultado obtido com essa prática foi o estreitamento da relação do STF
com a opinião pública para criar apoio difuso, dando mais legitimidade ao tribunal e eficácia às
suas decisões.
Diante do exposto pode-se concluir que a elaboração desta dissertação proporcionou
inúmeras oportunidades de aprendizado e instigou possibilidades de prosseguimento dessa
pesquisa.
Em um primeiro momento houve a superação de percepções iniciais das formas de
influência e interferência dos meios de comunicação em massa nas decisões judiciais.
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Posteriormente foi possível elaborar hipóteses originais de interferência, com base nos
pressupostos teóricos adquiridos ao longo da pesquisa.
Estas hipóteses levantadas exerceram uma dupla função. Por um lado, materializaram os
aprendizados e as reflexões produzidas ao longo deste trabalho. Por outro, mostraram-se como
ponto de partida para futuro aprofundamento e novas conclusões.
Como exemplo de prosseguimento desta pesquisa, citamos as seguintes temáticas: o estudo
aprofundado de casos midiáticos em comparação ao instrumental teórico aqui desenvolvido; as
formas de irritação dos meios de comunicação em massa; as prestações do direito ao sistema dos
meios de comunicação em massa como a garantia à liberdade de expressão e ao direito de informar;
e, a hipótese de tendência de evolução estrutural do direito com base nos meios de comunicação
em massa. A estas perspectivas de pesquisa de estudo soma-se o universo bibliográfico levantado
a ser lido, relido e complementado.
Por fim, houve um incomensurável aprendizado técnico, no sentido de elaboração de um
trabalho acadêmico, que contou com a superação diária das dificuldades de compreensão de textos
teóricos, de elaboração de teses argumentativas e de redação adequada dessas reflexões,
principalmente no que se refere à mudança inédita de paradigma sob o ponto de vista aqui tratado.
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